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PARTEA I 
Democrația  

Principii, valori, instituții 
 

 
 
 

Democrația poate nu este una dintre cele mai perfecte forme de guvernare, dar 
reprezintă pentru cetățenii implicați libertatea prin lege de a contribui la 
bunăstarea lor și implicit a comunității. 
 
Existența Uniunii Europene reprezintă pentru toți cetățenii implicați cea mai 
eficientă formă de susținere a inițiativelor civice necesare progresului tuturor 
statelor membre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografie realizată în cadrul Întâlnirii Naționale “Decide pentru TINEri!” 

Invitați: dl. Morel Bolea – Președinte Fondator Asociația EuroDEMOS  
și dl. Mihai Chirica – Primarul Municipiului Iași 
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Democrația este regimul politic bazat pe principiul conform căruia poporul 
participă, direct sau prin reprezentanți, la viața politică în stat. Regimurile 
democratice funcționează în baza unor valori  și principii  specifice. 
 
Principii: 

- Suveranitatea – calitatea puterii de stat de a fi autoritatea suprema în 
interiorul unui teritoriu 

- Separarea puterilor în stat – puterile sunt independente (puterea 
legislativă, executivă și judecătorească). Acest principiu previne folosirea 
puterii în mod abuziv. 

- Statul de drept – domnia legii într-o societate democratică, nimeni nu este 
mai presus de lege, iar controlul puterii se realizează pe baza normelor de 
drept. Legile trebuie să fie cunoscute și să aibă stabilitate în timp. 

- Pluralismul politic – existența mai multor partide politice. 
- Reprezentativitatea – deciziile politice sunt luate în numele cetățenilor de 

către reprezentanți ai acestora, investiți prin vot cu încrederea lor. În 
anumite situații cetățenii pot decide direct. 

 
Aceste principii se corelează cu valorile democratice 
Valorile unei societăți democratice reprezintă idei și credințe considerate 
importante pentru membrii unei comunități, care devin practici concrete prin 
comportamentul cetățenilor și al autorităților publice. Astfel de valori democratice 
sunt: libertatea, egalitatea în fața legii, transparența, toleranța, competiția  dreaptă, 
egalitatea șanselor și egalitatea în drepturi, participare cetățenească etc. 
 
Instituții 
 
Într-un stat de drept pentru ca oamenii care traiesc să nu devină victimele abuzului 
de putere, cele trei puteri (legislativă, executivă, judecătorească) trebuie sa fie 
independente. Fiecărei puteri îi corespund mai multe instituții. În acțiunea lor 
concretă, acestea colaborează între ele și în felul acesta se realizează o corelare a 
acțiunilor celor 3 puteri.  
 
Puterea legislativă – reprezentată în România de Parlament formulează, adoptă, 
modifică sau anulează legi.  
Puterea executivă – reprezentată de autoritățile publice centrale și locale; ea este 
răspunzatoare de aplicarea politicilor și a legilor adoptate de puterea legislativă. 
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Puterea judecatorească – reprezentată de Curtea Supremă de Justitie și de alte 
instituții; ea are în sarcină verificarea, cu ajutorul Curții Constituționale, a 
constitutionalității legilor discutate de Parlament; de asemenea, puterea 
judecatorească veghează asupra respectării legilor de către executiv și de către 
cetățeni. 
 
 
Autoritatea Legislativă 
 
Parlamentul reprezintă unica autoritate legiuitoare în România. El este organul 
reprezentativ al poporului și este format din Camera Senatului și din Camera 
Deputaților. Numărul deputaților și al senatorilor se stabileste prin legea electorală, 
în raport cu populația țării. Membrii camerelor sunt aleși prin vot universal, egal, 
secret și liber exprimat pentru un mandat de 4 ani.  
Fiecare cameră este condusă de un birou permanent, ales de către membrii ei. 
Președinții Camerelor sunt aleși pe toată perioada mandatului, în timp ce membrii 
biroului permanent sunt aleși la începutul fiecărei sesiuni parlamentare (două pe 
an: februarie-iunie; septembrie-decembrie).  
Camera Deputațior și Senatul lucrează în ședinte separate și în ședințe comune, 
ambele fiind publice. 
Palamentul adoptă legile. Conform Constituției, acestea pot fi:  

- Legi constituționale, referitoare la modificarea Constituției; 
- Legi organice, privind: sistemul electoral, organizarea și funcționarea 

partidelor politice, organizarea și desfășurarea referundumurilor, 
organizarea Guvernului și a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, alte 
domenii prin care Constituția prevede legi organice. Aceste legi se adoptă 
cu votul majorității membrilor fiecărei camere. 

- Legi ordinare sau obișnuite, referitoare la domeniile pentru care nu sunt 
necesare legi organice: Legea investițiilor directe, Legea privind achizițiile 
publice, etc. Aceste legi se adoptă cu votul majorității membrilor prezenți în 
fiecare cameră. 

După ce legile sunt discutate și votate în aceeși formulare în fiecare cameră, ele 
sunt trimise spre promulgare, Președintelui României.  
Dacă nu sunt adoptate în aceeasi formulare, președinții camerelor inițiază 
procedura de mediere, prin intermediul unei comisii paritare. Pomulgarea legii se 
face în cel mult 20 de zile de la votarea ei în Parlament și se publică în Monitorul 
Oficial al României, intrând în vigoare din momentul publicării. 
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Autoritatea executivă 
 
1) Guvernul asigură realizarea politicii interne și externe a țării și execută 

conducerea generală a administrației publice. El este format din: 
� prim-ministru; 
� ministri; 
� alți membri. 

 
Președintele Romaniei propune un candidat la funcția de prim-ministru, 
consultându-se cu partidul sau partidele care dețin majoritatea în Parlament. 
Candidatul propune Parlamentului o lista de miniștri și un program de guvernare. 
Parlamentul, în ședință comună, dezbate programul și lista de guvernare, iar apoi, 
acordă încredere Guvernului prin votul majorității deputaților și senatorilor. 
Membrii Guvernului depun jurământ în fața Președintelui României. 
Guvernul adopta hotărâri ( pentru organizarea executării legilor) și ordonanțe, în 
domenii care nu fac obiectul legilor organice. Membrii Guvernului răspund la 
întrebările formulate de Parlament, cel din urmă putându-și retrage încrederea 
printr-o moțiune de cenzură, care, votată de majoritatea deputaților și senatorilor, 
încheie mandatul Guvernului. 
 
2) Administrația publică este formată din administrația publică centrală (Guvernul, 

ministerele, armata și alte organe înființate prin lege) și din administrația 
publică locală (consiliile locale și cele județene). 

 
 
Președintele României 
 
Președintele României este ales prin vot universal, egal, secret și liber exprimat. 
Funcția de președinte nu poate fi deținută decât pentru 2 mandate de câte 5 ani. Pe 
timpul mandatului, președintele nu poate îndeplini nici o altă funcție, publică sau 
privată și nici nu poate fi membrul unui partid politic. 
În domeniul politicii interne, desemnează primul-ministru, numește și revocă 
miniștrii, la propunerea primului-ministru, se consultă cu Guvernul în privința 
principalelor probleme, conferă docorații și titluri de onoare, etc. 
În domeniul politicii externe, încheie tratate internaționale în numele României, 
negociate de Guvern și le supune ratificării Parlamentului, acreditează sau 
recheamă reprezentanții diplomatici ai României, acreditează reprezentanții 
diplomatici ai altor state, etc. 
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În domeniul aparării, este comandantul forțelor armate și are funcția de președinte 
al Consiliului Suprem de Apărare a Țării, declară, cu aprobarea Parlamentului, 
mobilizarea forțelor armate, ia măsuri împotriva agresiunilor îndreptate împotriva 
statului, informând imediat Parlamentul. 
 
 
Autoritatea judecătorească 
 
Autoritatea judecătorească urmărește înfăptuirea justiției în numele legii. Instanțele 
judecătorești sunt Curtea Constituțională, Curtea Supremă de Justiție, Curtea de 
Apel, Tribunalele și Judecătoria. Înființarea de instanțe judecătorești extraordinare 
este interzisă prin Constituție. 
Judecătorii sunt independenți, supunandu-se doar legii. Persoana care deține 
funcția de judecător nu poate deține nici o altă funcție publică sau privată. 
ședințele judecătorești sunt publice și se desfășoară în limba română. Persoanele 
care nu înțeleg limba română au dreptul la un interpret gratuit. 
Interesele generale ale societății sunt reprezentate în activitatea judiciară de  către 
Ministerul Public, în subordinea căruia se află Parchetele. Rolul său este de a apăra 
ordinea de drept, precum și drepturile și libertățile cetățenilor. El își exercită rolul 
prin activitatea procurorilor. Aceștia nu pot deține și alte funcții publice sau private. 
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PARTEA a II-a 
Instrumente sociale 

 

 
 

II.1.Participarea activă a cetăţenilor  
 

II.1.1. Participarea cetăţenilor în viaţa publică locală 
 
 
Un document important este Recomandarea Rec (2001)19 a Comitetului de 
Miniştri al Consiliului Europei către statele membre privind participarea 
cetăţenilor în viaţa publică locală (adoptată de către Comitetul de Miniştri la 6 
decembrie 2001, la cea de a 776-ea reuniune a vice-miniştrilor), care stipulează şi 
detalizează un şir de principii de bază ale politicii de participare democratică locală, 
paşi şi măsuri pentru încurajarea şi consolidarea participării cetăţeneşti.  
 
 
Astfel, Recomandarea accentuiază că: 
 - participarea cetăţenilor se află la baza ideii de democraţie şi că cetăţenii devotaţi 
valorilor democratice, conştienţi de responsabilităţile lor civice şi care se implică în 
activitatea politică sunt forţa viabilă a oricărui sistem democratic; 
 - democraţia locală este una din pietrele de temelie ale democraţiei în ţările 
europene şi că consolidarea acesteia reprezintă un factor al stabilităţii;  
- democraţia locală trebuie să fie implementată într-un context nou şi plin de 
provocări ce rezultă nu doar din schimbări structurale şi funcţionale în sistemul de 
organizare a guvernelor locale, dar şi din realizări politice, economice şi sociale cu 
caracter radical.  
  



 

EuroDEMOS 
Asociație de Atitudini Civice         
Web: www.eurodemos.org 

E- mail: eurodemos@yahoo.com                                                                     Finanțat de Uniunea Europeană 

 

 

 

 

12               Decide pentru TINEri! 
Broșură informativ-educativă 

http:// involved-youth-coalition.com/decide-pentru-tineri.html 

 

De asemenea, se mai menţionează că:  
- nivelul de încredere al cetăţenilor în instituţiile alese a scăzut şi că este necesar ca 
instituţiile de stat să se reorienteze la viaţa cetăţenilor şi să răspundă nevoilor 
acestora prin metode noi, în scopul menţinerii legitimităţii dreptului acestora în 
luarea deciziilor;  
- dreptul cetăţenilor de a se expune în privinţa deciziilor de importanţă majoră 
poate fi exercitat în mod mai direct la nivel local şi că, în mod corespunzător, 
urmează să fie luate măsuri în vederea implicării mai active a cetăţenilor în 
gestionarea chestiunilor locale, în acelaşi timp asigurînd eficacitatea şi eficienţa 
acestei gestionări;  
- dialogul între cetăţeni şi reprezentanţii locali aleşi este esenţial în cadrul 
democraţiei locale, deoarece consolidează legitimitatea instituţiilor democratice 
locale şi eficienţa măsurilor lor;  
- autorităţile locale au şi trebuie să-şi asume un rol de conducere în sensul 
promovării participării cetăţeneşti şi că succesul oricărei politici de participare 
democratică locală depinde de angajamentul acestor autorităţi. 
 
Recomandarea (2001)19) include următoarele principii de bază ale politicii de 
participare democratică locală:  
1. Să se garanteze dreptul cetăţenilor de a avea acces la informaţii clare, 
cuprinzătoare cu privire la diferitele chestiuni de interes pentru comunitatea lor 
locală şi de a-şi expune opiniile privind deciziile importante care le afectează 
viitorul.  
2. Să se caute noi modalităţi de consolidare a conştiinţei civice şi de promovare a 
culturii de participare democratică, împărtăşite de comunităţi şi de autorităţile 
locale.  
3. Să se dezvolte conştientizarea apartenenţei la comunitate şi să încurajeze 
cetăţenii să accepte responsabilitatea de a contribui la viaţa comunităţii lor.  
4. Să se acorde importanţă majoră comunicării dintre autorităţile publice şi 
cetăţeni, să susţină liderii locali în ceea ce priveşte participarea cetăţenilor, să 
analizeze cu atenţie solicitările şi aşteptările acestora pentru a putea reacţiona 
corespunzător la nevoile pe care le exprimă cetăţenii.  
5. Să se adopte o abordare exhaustivă în ceea ce priveşte chestiunea participării 
cetăţeneşti, având în vedere mecanismele democraţiei reprezentative şi formele 
participării directe la procesul de luare a deciziilor şi la gestionarea problemelor 
locale. 6. Să se evite soluţiile extrem de rigide şi să se permită experimentarea, 
acordându-se prioritate mai curând responsabilizării decât stipulării de reguli; în 
consecinţă, să se aplice o serie largă de instrumente de participare, precum şi 
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posibilitatea de a le combina şi de a adapta modul în care sunt utilizate în 
conformitate cu circumstanţele reale.  
7. Să se înceapă de la o evaluare în profunzime a situaţiei privind participarea 
locală, să se stabilească punctele de reper adecvate, să se aplice un sistem de 
monitorizare pentru a urmări schimbările apărute, pentru a putea depista cauzele 
oricăror tendinţe pozitive sau negative ale participării cetăţeneşti şi pentru a evalua 
impactul mecanismelor adoptate.  
8. Să se realizeze schimbul de informaţii între ţări şi la nivelul aceleiaşi ţări cu privire 
la bunele practici referitoare la participarea cetăţenească, să se sprijine instruirea 
reciprocă a autorităţilor locale în ceea ce priveşte diferitele metode de participare şi 
să se asigure că publicul este pe deplin informat. 
9. Să se acorde atenţie specială acelor categorii de cetăţeni care întâmpină mai 
multe dificultăţi pentru a se implica activ sau care, de facto, rămân în afara vieţii 
publice locale.  
10. Să se recunoască importanţa unei reprezentări echitabile a femeilor în politica 
locală.  
11. Să se recunoască potenţialul pe care îl au copiii şi tinerii în sensul dezvoltării 
durabile a comunităţilor locale şi să se sublinieze rolul pe care-l pot avea.  
12. Să se recunoască şi să se consolideze rolul asociaţiilor şi grupurilor de cetăţeni 
ca parteneri cheie în dezvoltarea şi susţinerea unei culturi de participare, ca forţă 
motrice în aplicarea participării democratice.  
13. Să se susţină efortul comun al autorităţilor de la toate nivelurile teritoriale, 
fiecare dintre acestea purtând răspunderea pentru luarea de măsuri adecvate în 
cadrul propriei sfere de competenţă, conform principiului subsidiarităţii.  
 
 
Totodată, Recomandarea (2001)19) propune un şir de paşi şi măsuri pentru 
încurajarea şi consolidarea participării cetăţenilor în viaţa publică locală:  
 
1. Să se stabilească dacă, într-o lume complexă şi din ce în ce mai globalizată, 
relevanţa măsurilor locale şi a procesului de luare a deciziilor este clară pentru 
public, prin identificarea sarcinilor de bază ale autorităţilor locale într-un mediu în 
schimbare.  
 
2. Să se acorde atenţia cuvenită acestor sarcini şi să se evalueze, cînd este necesar, 
dacă echilibrul competenţelor exercitate la nivel naţional, regional şi local este 
suficient pentru a garanta că la nivelul autorităţilor locale şi al reprezentanţilor aleşi 
există suficiente capacităţi pentru activităţi locale, în ceea ce priveşte stimularea şi 
motivaţia necesară pentru implicarea civică. Să se folosească în acest context orice 
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ocazie pentru descentralizarea funcţională, de exemplu, prin delegarea mai multor 
responsabilităţi referitoare la şcoli, creşe de zi şi alte instituţii pentru copii sau 
sugari, de îngrijire a persoanelor în etate, spitale şi centre medicale, centre sportive 
şi de recreare, teatre, biblioteci etc.  
 
3. Să se perfecţioneze educaţia cetăţenească şi să fie încorporată în programele 
şcolare şi a cursurilor de reciclare obiectivul de promovare a conştientizării 
responsabilităţilor care îi revin fiecărei persoane într-o societate democratică, în 
special în cadrul comunităţii locale, fie ca reprezentant ales, fie ca administrator 
local, funcţionar public sau cetăţean obişnuit.  
 
4. Să fie încurajaţi reprezentanţii locali aleşi şi autorităţile locale, prin orice mijloc 
corespunzător, inclusiv prin elaborarea codurilor de conduită, de a se comporta 
într-o manieră corespunzătoare cu înaltele standarde etice, asigurîndu-se 
respectarea acestora. 
 
5. Să se asigure o mai mare transparenţă în ceea ce priveşte funcţionarea 
instituţiilor şi autorităţilor locale.  
 
6. Să se aplice o politică de comunicare, elaborată corespunzător, pentru a le 
acorda cetăţenilor ocazia de a înţelege mai bine principalele chestiuni stringente ale 
comunităţii, impactul deciziilor politice majore pe care trebuie să le ia autorităţile, 
informîndu-i cu privire la posibilităţile, la formele şi metodele de participare la viaţa 
publică locală. 
 
7. Să se creeze atât în cele mai populate centre urbane, cât şi în zonele rurale, un 
gen de democraţie de vecinătate, ca cetăţenii să capete o mai mare influenţă 
asupra autorităţilor locale şi activităţilor municipale în diversele zone ale 
municipalităţilor. Recomandarea stabileşte, totodată, paşi şi măsuri specifice de 
încurajare a categoriilor de cetăţeni pentru care, din diferite motive, este mai dificil 
să se implice în procesul decizional, inclusiv privind:  
a) colectarea sistematică a informaţiei despre participarea diferitor categorii de 
cetăţeni şi să constate, dacă unele din aceste categorii, de exemplu, femei, tineri, 
grupuri sociale vulnerabile şi anumite categorii de profesii sunt sub-reprezentate în 
organele alese şi/sau joacă un rol mai mic sau nici unul în formele de participare 
directă sau electorală; 
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 b) stabilirea punctelor de reper pentru atingerea anumitor nivele de reprezentare 
şi/sau participare a grupurilor de cetăţeni vizate şi să elaboreze seturi de măsuri 
specifice în ceea ce priveşte sporirea oportunităţilor de participare a acestora;  
 
c) accentuarea importanţei unei reprezentări echitabile a femeilor în cadrul 
organelor de luare a deciziilor, luîndu-se în consideraţie condiţiile care ar facilita 
îmbinarea participării politice active a femeii cu viaţa de familie şi serviciu;  
d) şcolile trebuie să fie considerate şi trebuie să devină o arenă comună foarte 
importantă pentru participarea tinerilor şi pentru procesul de instruire democratică. 
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II.1.2. Săptămâna Europeană  
a Democrației Locale 

 
 
 
 

Ce este Săptămâna Europeană a Democrației Locale? 
 
„Săptămâna europeană a democrației locale“ (SEDL) este un eveniment pan-
european desfăşurat în fiecare an în luna octombrie. Autorități locale și regionale 
din cele 47 de state membre ale Consiliului Europei sunt invitate să organizeze 
evenimente publice cu scopul de a: 
- Atrage atenția cetățenilor europeni asupra democrației locale, de a spori 
cunoștințele și implicarea lor în politica locală.  
- Încuraja oficialii aleși să crească și să adâncească dialogul lor cu cetățenii 
pentru a revitaliza democrația locală.  
- Promova rolul Consiliului Europei și pe cel al Congresului Autorităților 
Locale și Regionale în întărirea democrației locale și a respectului drepturilor omului 
în toată Europa. 
 
SEDL se desfășoară în jurul datei de 15 octombrie ca tribut adus Cartei Europene a 
Auto-Guvernării Locale, care a fost deschisă semnării la această dată, în 1985. 
Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei răspunde de 
coordonarea SEDL. 

 
 
Care este valoarea adăugată a SEDL pentru comunitatea dvs?  
 

• Promovarea unei culturi participative prin implicarea cetățenilor în viața 
comunității și în politica locală.  

• Sporirea calității și intensității participării cetățenilor în problemele locale și a 
cunoștințelor lor despre organizațiile europene.  

• Creșterea încrederii cetățenilor în instituțiile și reprezentanții aleși, prin 
încurajarea participării lor într-un proces de luare a deciziilor mai deschis și mai 
transparent.  

• Întărirea simțului răspunderii colective între cetățeni, reprezentanții aleși și 
comunitățile lor.  
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• Dezvoltarea schimburilor între cetățeni.  

• Acordarea unei dimensiuni europene activităților comunității dvs. 
 
 

Ce statut alegi? 
 

Partenerii sunt autorități regionale și locale care pun în practică activități în cadrul 
SEDL.  
Asociațiile autorităților locale și regionale, precum și ONG-urile și alte organizații 
europene și internaționale sunt invitate să participe la SEDL și să încurajeze 
inițiativele care urmează să fie puse în aplicare în comunitățile lor.  
 

 

Titlul de oraş de „12 STELE” se acordă participanților care, la momentul înregistrării, 
se angajează să îndeplinească următoarele cinci criterii:  

• Să aloce un buget specific pentru activități SEDL.  

• Să lanseze o campanie promoțională folosind imaginile grafice furnizate de 
Congres.  

• Să organizeze un număr de activități legate de tema principală curentă a anului.  
• Să implice diferite grupuri de cetățeni în aceste inițiative, în special tineret.  

• Să organizeze un eveniment de dimensiune europeană pentru a sublinia rolul 
autorităților locale în construirea unei Europe democratice. 

 
 
3 PAȘI PENTRU A PARTICIPA LA SEDL  
- completați formularul de înregistrare online www.coe.int/demoweek-
registration și creați propriul dvs cont SEDL, planificaţi și organizați evenimente 
legate de tema principală a anului și de chestiuni specifice comunității dvs, folosind 
identitatea vizuală a SEDL, prezentați activitățile dvs pe site-ul SEDL prin intermediul 
contului dvs. 

 
Contact  
democracy.week@coe.int  
www.coe.int/demoweek  
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II.1.3. Participarea tinerilor  

la nivel local și regional 
 
 
 
 
În scopul de a obține participarea reală a tinerilor un anumit număr de instrumente 
trebuie puse la dispoziția lor. Acest lucru presupune educarea tinerilor la 
participare, menținându-i informaţi, oferindu-le mijloace de comunicare, sprijinind 
proiectele lor și recunoscând și dând un rol mai mare tinerilor la cauzele comunității 
și la munca voluntară. Participarea nu are un sens deplin dacă rolul tinerilor în 
partidele politice, sindicate și asociații nu este recunoscut și, mai presus de toate, 
dacă nu se face un efort de a promova asociațiile de tineret înființate cu și de către 
tinerii înșiși.  
 
 

1. Formarea pentru participarea tinerilor 
Autoritățile locale și regionale, conștiente de rolul dominant pe care îl joacă școala 
în viața tinerilor, ar trebui să prevadă pentru mediul școlar, sprijin și formare la 
participarea tinerilor, educație privind drepturile omului și un învăţământ non-
formal. De asemenea, ar trebui să ofere formare și sprijin pentru participarea 
tinerilor la viața asociativă și în comunitatea lor locală, prin promovarea:  

i. formării profesionale pentru profesori și lucrătorii cu tineretul în practica de 
participare a tinerilor;  

ii. tuturor formelor de participare a elevilor în școli;  
iii. programelor de educație civică în școli;  
iv. peer-grupuri de educație, prin asigurarea spaţiului necesar și a 

mijloacelor și prin sprijinirea schimbului de bune practici. 
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2. Informarea tinerilor  
 

Informația este de multe ori o cheie pentru participare, ca și dreptul tinerilor de a 
avea acces la informații cu privire la oportunitățile și problemele care-i privesc, fiind 
din ce în ce mai recunoscută în documentele oficiale europene și internaționale1 și 
nu numai în contextul vieții locale și regionale.  
 
În scopul de a participa la activități și la viața comunității lor, ori pentru a beneficia 
de servicii și oportunități care le sunt destinate, tinerii trebuie să știe despre ele. 
Participarea la activitățile și proiectele de interes pentru ei și pe care ei înșiși le 
organizează este adesea un pas într-un proces de încurajare a implicării lor mai 
profunde în comunitate, inclusiv în viața politică.  
 
Prin urmare, autoritățile locale și regionale ar trebui să susțină și îmbunătățirea 
informațiilor existente, ca și centrele de consiliere pentru tineri, în scopul de a se 
asigura că acestea oferă servicii de calitate care răspund nevoilor exprimate de 
tineri. În cazul în care astfel de centre nu există, autoritățile locale și regionale și alți 
actori relevanți ar trebui să promoveze și să sprijine crearea de servicii de informare 
adecvate pentru tineri, printre altele, prin intermediul structurilor existente, cum ar 
fi școlile, serviciile de tineret și bibliotecile. Măsuri specifice ar trebui să fie luate 
pentru a răspunde nevoilor de informare ale grupurilor de tineri care au dificultăți 
în accesarea informației (bariere lingvistice, lipsa de acces la Internet, etc). 
 
Serviciile de informare pentru tineri trebuie să respecte anumite principii și 
standarde2 profesionale. Autoritățile publice sunt încurajate să garanteze 
respectarea acestor norme și să promoveze îmbunătățirea lor continuă, în cazul în 
care este posibil, în conformitate cu un set de măsuri de calitate și standarde la 
nivel național (sau regional). Tinerii ar trebui să aibă posibilitatea de a participa la 
pregătirea, punerea în aplicare și evaluarea activităților și produselor centrelor de 
informare pentru tineri / servicii și de a fi reprezentați în organismele lor de 
conducere.  
  

                                                 
1 A se  vedea , de exe mplu, Recomandarea nr.R (90) 7 a Comitetului  de Miniștri al  Consi liului Eu ropei  cu privire  la info rmarea  și consilierea pentru tinerii din 

Europa, adop tată la  21 februarie 1990. 

2
 A se vedea, de exemplu, Carta Europeană de In formare pentru Tineret adop tată de  Agenția Europeană de Consil iere pen tru Info rmarea  Tinere tului 

(ERYI CA) 
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3. Promovarea participării tinerilor prin intermediul tehnologiilor de 
informare și comunicare  
 

Tehnologiile informației și comunicării pot oferi noi posibilități de informare și pot 
permite participarea tinerilor. Ele pot fi folosite pentru a face un schimb de 
informații de o mare varietate, iar graţie inter-activităţii lor, pentru a spori 
participarea tinerilor. Prin urmare, autoritățile locale și regionale ar trebui să 
utilizeze aceste tehnologii în informațiile lor și politicile de participare, cu condiția 
ca accesul la ele să fie garantat pentru toți tinerii, din punct de vedere al locului de 
acces și de formare pe aceste noi instrumente.  
 

4. Favorizarea tinerilor de a participa la mass-media  
 

Dat fiind că tinerii sunt mari consumatori de media, ei pot fi şi actori în acest 
domeniu, prin creșterea posibilităților care le sunt oferite pentru a se exprima și a 
participa la producerea informațiilor furnizate de mass-media. Prin modul lor de a 
trata anumite subiecte, acestea permit diferite informații, de multe ori mult mai 
accesibile pentru a fi furnizate către semenii lor. Această participare permite 
tinerilor să înțeleagă şi construcția informației, ca și dezvoltarea facultăţilor critice 
necesare. 
 
Autoritățile locale și regionale ar trebui să susțină, prin urmare, crearea și 
funcționarea mass-media (radio, televiziune, presa scrisă și electronică, etc.), 
dezvoltate de, și pentru tineri, precum și programe de formare relevante.  
 

5. Încurajarea tinerilor de a participa la activităţi de voluntariat şi de a se 
dedica comunităţii  
 

Tinerii ar trebui să fie sprijiniţi și încurajaţi să se implice în activități de voluntariat. 
Într-un moment în care tinerii se află sub o presiune crescândă pentru a performa și 
reuși ca indivizi în educație și în lumea muncii, este important ca voluntariatul să fie 
promovat și recunoscut.  
 
De aceea, autoritățile locale și regionale ar trebui:  

i. să sprijine înființarea de centre de voluntariat și să dezvolte inițiative menite 
să sprijine și să promoveze implicarea tinerilor în activitatea de voluntariat, 
cum ar fi campaniile de informare și de promovare.  

ii. în parteneriat cu tinerii, organizațiile benevole, autoritățile de 
învățământ și de angajatori, să dezvolte sisteme care recunosc și 
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validează activitățile de voluntariat în sistemul formal de educație și 
ocuparea forței de muncă.  
 

6. Sprijinirea proiectelor şi iniţiativelor tinerilor  
 

Prin speranțele și dorințele lor, tinerii au numeroase idei care pot fi concretizate în 
proiecte și activități locale, benefice pentru toți. Cu un sprijin adecvat, aceste 
proiecte, precum și succesele și eșecurile lor, pot şi ele ajuta pe tineri să-şi dezvolte 
sentimentul de responsabilitate și autonomie, devenind astfel actori sociali. Prin 
urmare, autoritățile locale și regionale ar trebui să faciliteze punerea în aplicare a 
acestor proiecte, fie ele de mici sau mari dimensiuni, permițându-le să fie însoțiţi în 
executarea lor de către profesioniști și să aibă acces la asistență tehnică, financiară 
şi materială. 
 

7. Promovarea organizaţiilor de tineret  
 

Organizațiile de tineret sunt unice în măsura în care sunt în principal axate pe 
punctele de vedere și servesc nevoilor și intereselor tinerilor. Ele oferă, de 
asemenea, un spațiu în care tinerii pot învăța și experimenta oportunitățile și 
provocările participării la luarea deciziilor și la acțiunile cu alți tineri. Ele pot fi 
organizații structurate sau pot fi grupuri informale de tineri. Este important ca 
tinerii să aibă posibilitatea de a se alătura unei organizații de tineret la alegerea lor, 
în comunitatea lor, dacă doresc acest lucru.  
Tinerii ar trebui să aibă, de asemenea, dreptul de a fi susținuţi în crearea propriilor 
lor organizaţii, dacă o doresc.  
Prin urmare:  
i. autoritățile locale și regionale ar trebui să dispună de un buget specific destinat în 

exclusivitate susținerii organizațiilor de tineret care desfășoară activități, să 
furnizeze servicii sau să acționeze în calitate de voce a tinerilor în comunitate și 
drept avocat, în numele lor. Preferință ar trebui să se acorde organizațiilor care 
sunt conduse de tineri și pentru tineri și / sau politicilor și sistemelor existente 
pentru a permite participarea activă a tinerilor;  

ii.  autoritățile locale și regionale ar trebui să dezvolte principiul de comanagement 
al Consiliului Europei și sistemul de luarea deciziilor, în parteneriat cu tinerii și 
organizațiile de tineret în domenii politice relevante pentru tineri. Este important 
ca în cazul în care astfel de co-structuri de gestionare sunt puse în aplicare, tinerii 
și organizațiile de tineret să fie respectaţi ca parteneri deplini și să aibă şi 
posibilitatea de a alege să nu participe, dacă nu o doresc. 
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Extras din Carta Europeană revizuită privind Participarea tinerilor în viața locală și 
regională (21 mai 2003), adoptată de Congresul Autorităților Locale și Regionale din 
Europa la 21 mai 2003 (Sesiunea a 10-a - Anexă la Recomandarea 128), Consiliul 
Europei  
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II.2. PARTICIPAREA CIVILĂ  
LA PROCESUL DE LUARE A DECIZIILOR 

 

 

 

 
Condițiile care să permită viața asociativă sunt bine documentate. În conformitate 
cu Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăților 
Fundamentale (CEDO), acestea necesită libertatea de exprimare (articolul 10 din 
CEDO) şi libertatea de întrunire şi de asociere (articolul 11 din CEDO) şi 
jurisprudența în domeniu a Curții Europene pentru Drepturile Omului.  
Pentru a asigura că sunt încorporate fără discriminare contribuțiile esențiale ale 
ONG-urilor în procesul politic de luare a deciziilor, este necesar un mediu propice. 
Condițiile unui mediu favorabil includ statul de drept, respectarea principiilor 
democratice fundamentale, voință politică, legislație favorabilă, proceduri clare, 
sprijin pe termen lung şi resurse pentru o societate civilă durabilă şi spații comune 
pentru dialog şi cooperare. Aceste condiții permit o relație constructivă între ONG-
uri şi autoritățile publice, bazată pe încredere reciprocă şi înțelegere mutuală 
pentru democrație participativă. 

 

Diversele niveluri de participare Implicarea ONG-urilor în diferitele etape ale 
procesului politic de luare a deciziilor variază în funcție de intensitatea participării. 
Există patru niveluri progresive de participare, de la cel mai mic, la cel mai 
participativ. Acestea sunt: informare; consultare; dialog; şi parteneriat. Acestea 
pot fi aplicate la orice pas în procesul de luare a deciziilor, dar sunt de multe ori 
deosebit de relevante în anumite puncte din proces. 
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1. Informațiile  
Accesul la informații stă la baza tuturor măsurilor ulterioare în implicarea ONG-
urilor în procesul politic de luare a deciziilor. Acesta este un nivel relativ scăzut de 
participare, care de obicei constă din furnizare de informații într-un singur sens de 
la autoritățile publice şi nu este necesară sau de aşteptat nicio interacțiune sau 
implicare din partea ONG-urilor. Informațiile sunt relevante pentru toate etapele 
procesului decizional.  
 

2. Consultarea  
Aceasta este o formă de inițiativă în care autoritățile publice solicită opinia ONG-
urilor cu privire la anumite programe de dezvoltare. Consultarea include, de obicei, 
informarea ONGurilor de către autorități cu privire la evoluțiile actuale şi solicită 
comentarii, opinii şi reacții. Inițiativa şi temele vin din partea autorităților publice, 
nu a ONG-urilor. Consultarea este relevantă pentru toate etapele procesului 
decizional, în special pentru elaborare, monitorizare şi reformulare.  
 

3. Dialogul  
Inițiativa pentru dialog poate fi luată de oricare dintre cele două părți şi poate fi fie 
generală, fie de colaborare. Un dialog larg este o comunicare în ambele sensuri, 
construită pe interese comune şi obiective potențial împărtăşite pentru a asigura un 
schimb periodic de opinii. Acesta variază de la audieri publice deschise la reuniuni 
de specialitate între ONG-uri şi autoritățile publice. Discuția rămâne generală şi nu 
este în mod explicit legată de un proces de elaborare a politicilor actuale. Un dialog 
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de colaborare este construit pe interese comune pentru dezvoltarea unei anumite 
politici. Dialogul de colaborare are de obicei drept rezultat o recomandare, o 
strategie sau o legislație comună. Dialogul de colaborare are o capacitate mai mare 
decât dialogul larg întrucât constă în reuniuni comune, adesea frecvente şi 
periodice pentru dezvoltarea de strategii cheie de politici şi duce adesea la acorduri 
între părți. Dialogul este extrem de apreciat în toate etapele ciclului politic de luare 
a deciziilor, dar este crucial în stabilirea, redactarea şi reformularea agendei de 
lucru.  
 

4. Parteneriatul  
Un parteneriat presupune împărțirea responsabilităților în fiecare etapă a 
procesului politic de luare a deciziilor de la stabilirea agendei de lucru, redactare, 
decizie şi punerea în aplicare a iniŃiativelor politice. Este cea mai înaltă formă de 
participare. La acest nivel, ONG-urile şi autoritățile publice se reunesc pentru o 
cooperare strânsă, asigurându-se în acelaşi timp că ONG-urile continuă să fie 
independente şi că au dreptul de a se angaja şi de a acționa indiferent de situația de 
parteneriat. Parteneriatul poate include activități cum ar fi trasarea unei sarcini 
specifice către un ONG, de exemplu furnizarea de servicii, precum şi forumuri 
participative şi stabilirea de co-organisme de luare a deciziilor, inclusiv pentru 
alocarea resurselor. Parteneriatul poate avea loc în toate etapele procesului politic 
de luare a deciziilor şi este în special relevant la stabilirea agendei de lucru sau 
pentru etapele de implementare. 
 
  



 

EuroDEMOS 
Asociație de Atitudini Civice         
Web: www.eurodemos.org 

E- mail: eurodemos@yahoo.com                                                                     Finanțat de Uniunea Europeană 

 

 

 

 

28               Decide pentru TINEri! 
Broșură informativ-educativă 

http:// involved-youth-coalition.com/decide-pentru-tineri.html 

 

Etape în procesul politic de luare a deciziilor  
 
Ciclul de mai jos defineşte cele şase etape diferite ale procesului politic de luare a 
deciziilor: stabilirea agendei de lucru, elaborarea de politici, luarea deciziilor, 
punerea în aplicare a politicilor, monitorizarea şi reformularea politicii. Fiecare pas 
oferă ONG-urilor şi autorităților publice posibilitatea de a interacționa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matricea de participare civilă  
 
Pentru a ilustra şi a clarifica relația, matricea de mai jos vizualizează etapele 
procesului politic de luare a deciziilor şi legătura lor cu nivelurile de participare. 
Aceasta se bazează pe practici şi exemple din societatea civilă din toată Europa şi 
este menită să ofere inspirație pentru acțiune şi să consolideze interacțiunea dintre 
ONG-uri şi autoritățile publice.  
La fiecare etapă din procesul de luare a deciziilor (de la stânga la dreapta) există 
diferite niveluri de participare a ONG-urilor (de jos în sus). Se consideră că paşii în 
procesul politic de luare a deciziilor pot fi aplicați oricărui context din Europa, de la 
nivel local la nivel național. Nivelurile de participare la fiecare punct în procesul de 
luare a deciziilor pot varia de la scăzut la ridicat şi se intenționează ca instrumentele 
propuse să fie utilizate ca modalități de punere în aplicare a fiecărui tip de 
participare. 
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Matricea ilustrează elementele corelate ale participării la procesul de luare a 
deciziilor.  
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II.3. Instrumente și metode de participare  
la nivel național și european 

 
 

II.3.1. Lobby și advocacy 
 
 
 

LOBBY  
 
Lobby reprezintă “un ansamblu de activităţi legale şi transparente de monitorizare, 
analiză, documentare, comunicare directă şi oferire de informaţii cu privire la 
posibile efecte viitoare ale unei decizii sau în vederea susţinerii şi promovării unor 
drepturi, opinii sau interese efectuate cu intenţia expresă de a influenţa opinia sau 
acţiunea preşedintelui sau a unui membru al legislativului, executivului, al unei 
autorităţi de administraţie publică centrală sau locală sau a unei persoane cu putere 
de decizie dintr-o organizaţie sau instituţie implicate în elaborarea, modificarea sau 
influenţarea legislaţiei sau a formei unui act normativ cu efect local, regional, 
naţional sau internaţional, realizat de o persoană, firmă, organizaţie, grup de 
organizaţii sau grup de interes direct sau indirect, în  nume propriu sau în numele 
altor persoane sau grupuri şi care are ca scop iniţierea, adoptarea, modificarea, 
respingerea sau abrogarea unui act normativ sau promovarea, administrarea sau 
executarea unui program sau a unei politici publice.” 
Liviu Mihăileanu/Aurelian Horja, În anticamera influenţei. Reglementarea activităţilor de 
lobby, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Bucureşti 2005 

 
Procesul de lobby este o extindere a dreptului fiecărui cetățean de a se face 
ascultat, prin efortul de a influența legislația specifică și exercițiul democratic. 
Lobby-ul se referă la derularea unor activități care sã influențeze factorii de decizie, 
să voteze și să acționeze în favoarea unui interes special. 
Lobby-ul reprezintă, de asemenea, orice încercare a unei persoane sau a unui grup 
de interes de a influența voturile membrilor Parlamentului. Trebuie menționat cã 
activitatea de lobby este inevitabilă în orice sistem politic.  
În prezent, există software specializat să identifice persoanele-cheie, membri ai 
Parlamentului sau oficiali ai Guvernului care ar putea genera diferite forme de 
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presiune politică. Analizele/studiile/cercetările ne-partizane, discuțiile referitoare la 
probleme economice sau sociale, declarațiile sau comentariile asupra legislației nu 
pot fi considerate activități de lobby. Această activitate trebuie să fie derulată de 
persoane calificate sau firme specializate în lobby. 

 

Prin lobby înțelegem o procedură profesională structurată pentru a influența 
factorii de decizie. La baza activității de lobby se află principiul conform cãruia mai 
multe persoane/organizații își unesc eforturile pentru a promova anumite interese 
și pentru a dezvolta strategii de a influența deciziile guvernamentale, sporind, 
practic, gradul de influențare a sistemului politic.  
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ADVOCACY  
 
 

Advocacy reprezintă un serviciu pentru comunități și este un proces care implică 
cetățenii în eforturile de a influența politicile publice și, implicit, de a promova 
schimbarea socială.  
Ritu R Sharma de la Academia pentru Dezvoltarea Educației descrie termenul 
advocacy ca fiind un instrument pentru „punerea unei probleme pe ordinea de zi, 
identificarea unei soluții pentru această problemă și oferirea de sprijin atât pentru 
problema, cât și pentru soluția acesteia". Această definiţie exprimă o idee 
importantă: în era tehnologiei digitale și rețelelor virtuale, advocacy nu presupune 
doar influenţarea politicilor publice, ci mai întâi de toate, influenţarea opiniei 
publice. 
După cum afirmă Dr. Sharma, chiar dacă de cele mai multe ori advocacy este definit 
ca exprimarea unor idei în numele altor persoane, unul dintre obiectivele sale 
trebuie să fie sporirea gradului de conștientizarea publică a unei anumite probleme. 
 
Conform autorilor manualului privind planificarea activității de advocacy, elaborat 
de Fondul”Salvați Copiii” din Regatul Unit „advocacy este un proces de schimbare 
socială care afectează atitudinile, relațiile sociale și raporturile de putere, 
consolidează societatea civilă și extinde spațiile democratice". Pentru a contribui la 
atingerea scopurilor, activitatea de advocacy necesită coordonarea eforturilor, 
gândire strategică, informare, comunicare, extindere și mobilizare. 
  



 

EuroDEMOS 
Asociație de Atitudini Civice         
Web: www.eurodemos.org 

E- mail: eurodemos@yahoo.com                                                                     Finanțat de Uniunea Europeană 

 

 

 

 

34               Decide pentru TINEri! 
Broșură informativ-educativă 

http:// involved-youth-coalition.com/decide-pentru-tineri.html 

 

Pentru a fixa obiectivul de advocacy, este utilă analizarea cauzei problemei specifice 
din 3 puncte de vedere3: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procesul de advocacy poate fi divizat în trei etape distincte, chiar independente:  
 

a) Colectarea de informații.  
Prima etapa, cea a colectarii de informații, este o activitate cvasipermanenta care 
permite și/sau circumscrie o identificare sumară sau deplină a problemei, 
formularea de obiective, analizarea factorilor intersați și explorarea mai multor 
soluții alternative. Combinarea sau rearanjarea acestor piese ale mozaicului permite 
identificarea susținatorilor și a adversarilor, dar și constituirea de coaliții.  
 

b) Comunicarea internă.  
A doua etapa, cea de comunicare interna, se refera la scurte negocieri periodice sau 
temporare, care au loc in cadrul (sau împreuna cu membrii) coaliției susținatoare, 
dând naștere unei soluții acceptate de comun acord si unui mesaj comun, solid, 
coerent si indestructibil.  
  

                                                 
3
 Nader K. Tadros - „Advocacy Con cepts and Pra ctices  Handbook a Pra ctical Guide to  Advoca cy Groups”, su port de  trainin g, 2006, World  Learning 

România 
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c) Persuasiunea externă.  
Persuasiunea externă reprezintă întâlnirea decisiva cu factorii de decizie, momentul 
propice pentru influențarea deciziei. Pe o problema dată, aceasta a treia etapa este, 
în mod normal, limitată într-un segment de timp foarte bine definit (câteva 
săptămâni sau luni).  
 
 
 
 
 
Metode si tehnici de advocacy 
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- Formarea de coaliții/rețele 
- Media Advocacy - reprezintă utilizarea strategica a mass-mediei ca resursă 

pentru promovarea unei inițiative de politică publică. 
- Informarea publicului, campanii de constientizare, programe de instruire 
- Realizarea de cercetări, publicarea de studii, rapoarte și diseminarea concluziilor 
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II.3.2. Referendumul 
 
 
 
 
Referendumul şi patrimoniul electoral european  
 
1. Votul universal  

 
1.1. Regulă şi excepţii Votul universal implică în principiu ca toţi oamenii să aibă 
drept de vot. Cu toate acestea, anumite condiţii pot fi prevăzute – şi este necesar a 
fi prevăzute:  
 
a. Vârsta: dreptul de vot trebuie să fie supus [unei cerinţe a] vârstei minimale, însă 
va fi dobândit cel târziu o dată cu vârsta majoratului;  
 
b. Cetăţenia: 
 i. cetăţenia poate fi prevăzută drept condiţie;  
ii. cu toate acestea, este recomandabil ca, după o anumită perioadă de rezidenţă, 
străinilor să li se permită să voteze la un referendum pe plan local.  
 
c. Rezidenţa:  
i. rezidenţa poate fi impusă ca o condiţie;  
ii. în acest caz, prin rezidenţă se înţelege reşedinţa obişnuită;  
iii. pentru persoanele având cetăţenia acelui stat, o condiţie de durată a rezidenţei 
poate fi impusă doar în cazul unui referendum pe plan local sau regional;  
iv. această durată de rezidenţă trebuie să fie rezonabilă şi, ca regulă generală, să nu 
depăşească şase luni;  
v. este de dorit ca dreptul de vot să le fie acordat cetăţenilor rezidenţi în 
străinătate.  
 
d. Pierderea dreptului de vot:  
i. poate fi prevăzută pierderea (interzicerea) dreptului de vot al unei persoane, însă 
cu întrunirea cumulativă a următoarelor condiţii:  
ii. trebuie să fie prevăzută de lege;  
iii. trebuie să respecte principiul proporţionalităţii;  
iv. trebuie să se justifice printr-o interdicţie pentru motive legate de sănătatea 
mintală sau de condamnarea penală pentru o infracţiune gravă;  
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v. de asemenea, retragerea drepturilor politice sau interdicţia pentru motive de 
sănătate mintală poate fi impusă doar în baza unei hotărâri pronunţate în acest 
sens de o instanţă judecătorească. 
 
 
1.2. Listele electorale  
Următoarele condiţii trebuie îndeplinite în mod imperativ pentru ca listele 
electorale să fie fiabile:  

i. listele electorale trebuie să fie permanente sau să se refere la un 
registru actualizat în mod permanent (evidenţa populaţiei sau registrul 
de stare civilă);  

ii. trebuie efectuate actualizări regulate, cel puţin anual. Înscrierea 
alegătorilor, acolo unde acest lucru nu se face automat, trebuie să fie 
posibilă pentru a acoperi o perioadă relativ îndelungată;  

iii. listele electorale trebuie să aibă caracter public;  
iv. trebuie să existe o procedură administrativă – supusă controlului judiciar – 
sau o procedură judiciară care să permită înscrierea alegătorului care nu 
figurează pe listă; înscrierea acestuia nu trebuie să se facă prin decizie a secţiei 
de votare, în ziua votării;  

v. o procedură similară trebuie să le permită alegătorilor să obţină rectificarea 
menţiunilor greşite într-un termen rezonabil;  
vi. poate fi prevăzută o listă suplimentară care să permită votul persoanelor care şi-
au schimbat domiciliul sau care au împlinit vârsta legală pentru exercitarea 
dreptului de vot ulterior publicării definitive a listei electorale.  
 
 
 
2. Votul egal  
 
2.1. Drepturi egale de vot Fiecare alegător dispune, în principiu, de un singur vot; în 
cazul în care sistemul de vot le acordă însă alegătorilor mai mult de un singur vot 
(de exemplu, în prezenţa votului alternativ), fiecare alegător va dispune de acelaşi 
număr de voturi4.  
  

                                                 
4 A se vedea şi pct. I.2.3. 
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2.2. Egalitatea de şanse 
 a. Trebuie asigurată egalitatea de şanse între partizanii şi adversarii propunerii 
supuse la vot. Aceasta implică neutralitatea autorităţilor administraţiei publice, în 
special referitor la:  
i. campania pentru referendum;  
ii. acoperirea de către mass-media, în special cele publice;  
iii. finanţarea din fonduri publice a campaniei şi a actorilor săi;  
iv. afişajul şi publicitatea; v. dreptul la demonstraţii pe căile publice.  
 
b. În emisiunile radioului şi televiziunii publice consacrate campaniei pentru 
referendum, se recomandă să se asigure egalitatea între partizanii şi adversarii 
propunerii.  
 
c. Trebuie asigurat un echilibru între partizanii şi adversarii propunerii în celelalte 
emisiuni ale mass-media publice, în special în emisiunile informative (de ştiri). Se 
poate ţine cont de numărul de partide politice care susţin fiecare opţiune sau de 
rezultatele lor în alegeri.  
 
d. Trebuie asigurată egalitatea în ceea ce priveşte subvenţiile publice şi celelalte 
forme de sprijin. Se recomandă asigurarea egalităţii între partizanii şi adversarii 
propunerii. Aceste forme de sprijin pot fi însă restrânse la partizanii şi adversarii 
propunerii care reprezintă un procentaj minimal din corpul electoral. Dacă se 
asigură egalitatea între partidele politice, aceasta poate fi strictă sau proporţională. 
Dacă este strictă, partidele politice sunt tratate în mod egal, indiferent de ponderea 
lor actuală în parlament sau de susţinerea lor de către electorat. Dacă este 
proporţională, partidele politice trebuie tratate în funcţie de rezultatele obţinute în 
alegeri.  
 
e. Condiţiile financiare sau de altă natură pentru publicitatea radio-televizată 
trebuie să fie egale pentru partizanii şi adversarii propunerii. 
 
 f. În conformitate cu principiul libertăţii de expresie, legea trebuie să prevadă că se 
asigură un minim de acces la mediile audiovizuale private pentru participanţii la 
referendum, în ceea ce priveşte campania pentru referendum şi publicitatea.  
 
g. Finanţarea partidelor politice şi a campaniei pentru referendum trebuie să fie 
transparentă.  
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h. Principiul egalităţii de şanse poate conduce, în anumite cazuri, la o limitare a 
cheltuielilor partidelor politice şi a celorlalţi actori implicaţi în dezbaterea 
referendară, în special în materia publicităţii.  
 
i. Încălcările la adresa obligaţiei de neutralitate trebuie sancţionate.  
 
 
2.3. Egalitate şi minorităţi naţionale  
a. În principiu, adoptarea de reguli speciale pentru minorităţile naţionale ca o 
excepţie de la regulile normale de numărare a voturilor, în sistem proporţional, în 
cazul unui referendum cu privire la situaţia acestora nu contravine drepturilor egale 
de vot.  
 
b. Alegătorii nu trebuie obligaţi să îşi indice apartenenţa la o minoritate naţională.  
 
 
 
3. Votul liber  
 
3.1. Libera formare a voinţei electoratului  
 
a. Autorităţile administraţiei publice trebuie să îşi respecte obligaţia de neutralitate 
(a se vedea supra 1.2.2.a.), care constituie un element de asigurare a liberei formări 
a voinţei alegătorilor.  
b. Spre deosebire de cazul alegerilor, nu este necesară interzicerea completă a 
intervenţiei autorităţilor publice în favoarea sau în defavoarea propunerii supuse 
referendumului. Cu toate acestea, autorităţile publice (naţionale, regionale şi 
locale) nu trebuie să influenţeze rezultatul scrutinului printr-o campanie excesivă şi 
unilaterală. Se interzice utilizarea fondurilor publice de către autorităţi în scopuri de 
campanie.  
 
c. Problema supusă votului trebuie să fie clară; nu trebuie să inducă în eroare; nu 
trebuie să sugereze un răspuns; alegătorii trebuie să fie informaţi cu privire la 
efectele referendumului; participanţii la scrutin trebuie să poată răspundă la 
întrebări doar prin „da”, „nu”, sau prin vot alb.  
 
d. Autorităţile trebuie să furnizeze o informare obiectivă. Aceasta implică faptul că 
textul supus referendumului, însoţit de un raport explicativ sau de un material 
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echilibrat aparţinând partizanilor şi adversarilor propunerii trebuie să fie pus la 
dispoziţia alegătorilor cu suficient timp înainte, după cum urmează: 
i. ele se publică într-un jurnal oficial cu suficient timp înainte de data votării; 
ii. trebuie expediate direct cetăţenilor şi primite de aceştia cu suficient timp înainte 
de data votării; 
iii. raportul explicativ trebuie să prezinte, în manieră echilibrată, nu numai punctul 
de vedere al autorităţilor (executivul şi legislativul) sau al persoanelor care îl 
împărtăşesc, ci şi punctul de vedere opus.  
 
e. Informaţiile de mai sus trebuie să fie accesibile în toate limbile oficiale şi în 
limbile minorităţilor naţionale.  
 
f. Încălcarea obligaţiei de neutralitate şi a liberei formări a voinţei electoratului 
trebuie sancţionată.  
 
 
3.2. Libera exprimare a voinţei electoratului şi combaterea fraudei  
 
a. Procedura de votare  
i. procedura de votare trebuie să poată fi uşor înţeleasă de cetăţeni;  
ii. în orice situaţie alegătorii trebuie să aibă posibilitatea de a vota într-o secţie de 
votare. Alte modalităţi de vot sunt admisibile în următoarele condiţii:  
iii. votul prin corespondenţă nu poate fi admis decât dacă serviciul de poştă este 
sigur şi fiabil; dreptul de vot prin corespondenţă poate fi limitat la persoanele 
spitalizate sau aflate în detenţie sau persoanele cu mobilitate redusă ori în cazul 
alegătorilor care locuiesc în străinătate; frauda şi intimidarea nu trebuie să fie 
posibile;  
iv. votul electronic trebuie să se exercite în conformitate cu Recomandarea 
Rec(2004)11 a Comitetului de Miniştri [al Consiliului Europei] cu privire la normele 
juridice, operaţionale şi tehnice privind votul electronic. În mod special, el trebuie 
utilizat doar dacă este sigur, fiabil, eficace, solid din punct de vedere tehnic, deschis 
faţă de o verificare independentă şi uşor accesibil pentru alegători; transparenţa 
sistemului trebuie garantată; în măsura în care nu există canale universal accesibile 
pentru votul electronic la distanţă, acestea rămân o modalitate de vot suplimentară 
şi facultativă;  
v. votul prin procură poate fi autorizat doar dacă este supus unor reguli foarte 
stricte; numărul de procuri deţinute de un singur alegător trebuie să fie limitat;  
vi. utilizarea urnei mobile trebuie permisă doar în condiţii stricte, care să evite orice 
risc de fraudă;  
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vii. trebuie utilizate cel puţin două criterii pentru evaluarea corectitudinii 
rezultatului scrutinului: numărul de alegători care s-au prezentat la vot şi numărul 
buletinelor de vot introduse în urnă; 
 viii. buletinele de vot nu trebuie manipulate ori marcate în vreun fel de către 
membrii biroului secţiei de votare;  
ix. buletinele de vot neutilizate sau anulate nu trebuie scoase din incinta secţiei de 
votare;  
x. birourile secţiilor de votare trebuie să includă reprezentanţi ai mai multor 
partide, iar prezenţa observatorilor numiţi de către acestea sau de alte grupări care 
au luat poziţie faţă de problema supusă la vot trebuie permisă în timpul votării şi al 
numărării voturilor;  
xi. militarii trebuie să voteze la locul de reşedinţă, ori de câte ori acest lucru este 
posibil. În caz contrar, este recomandabil să fie înscrişi pentru votare la secţia cea 
mai apropiată de unitatea militară;  
xii. numărarea voturilor trebuie să aibă loc de preferinţă în secţiile de votare;  
xiii. numărarea trebuie să fie transparentă. Trebuie admisă prezenţa observatorilor, 
a reprezentanţilor partizanilor şi adversarilor propunerii, precum şi prezenţa mass-
media. Aceste persoane trebuie să aibă acces şi la procesele-verbale;  
xiv. comunicarea rezultatelor la nivelul superior trebuie să se facă în mod 
transparent; 
xv. autoritatea statală trebuie să sancţioneze orice fraudă electorală.  
 
b. Libera exprimare a voinţei electoratului implică şi următoarele:  
i. faptul că executivul trebuie să organizeze un referendum prevăzut de sistemul 
legislativ şi, deosebit de important, atunci când nu este vorba de o iniţiativă a 
executivului;  
ii. respectarea regulilor procedurale; în mod special, că scrutinul popular trebuie 
organizat în termenul prevăzut de lege;  
iii. dreptul la constatarea exactă a rezultatului de către organul însărcinat cu 
organizarea referendumului, într-o manieră transparentă şi prin publicare într-un 
jurnal oficial.  
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4. Votul secret  
 
 
a. Secretul votului reprezintă nu numai un drept, ci şi o obligaţie pentru alegători, 
iar aceasta trebuie sancţionată cu nulitatea buletinelor al căror conţinut a fost 
divulgat.  
 
b. Votul trebuie să fie individual. Votul “de familie”, ca şi orice altă formă de control 
al votului unui alegător de către un alt alegător trebuie interzise.  
 
c. Lista persoanelor care au exercitat votul nu trebuie dată publicităţii.  
 
d. Violarea secretului votului trebuie sancţionată.  
 
 
 
II. Condiţii de implementare a acestor principii  
 
1. Respectarea drepturilor fundamentale  
 
a. Referendumurile democratice nu sunt posibile decât în condiţiile respectării 
drepturilor omului, în special a libertăţii de exprimare şi a libertăţii presei, a liberei 
circulaţii în interiorul ţării, precum şi a libertăţii de întrunire şi de asociere în scopuri 
politice, inclusiv prin libertatea de înfiinţare a partidelor politice5 .  
 
b. Restrângerea acestor libertăţi trebuie să aibă o bază legală, să fie în interesul 
public şi să respecte principiul proporţionalităţii.  
  

                                                 
5 În mod special, demonstraţiile pe căi publice în favoarea sau în defavoarea unui text supus 
referendumului pot fi supuse autorizării; o atare autorizare poate fi refuzată doar pe moțive 
de interes public precumpănitor, în conformitate cu regulile generale aplicabile 

manifestaţiilor publice. 
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2. Nivelul normativ şi stabilitatea legislaţiei în materie de referendum  
 
a. Cu excepţia regulilor tehnice şi de detaliu (care pot fi la nivel de reglementări - ale 
executivului), regulile în materie referendară trebuie să aibă cel puţin rang de lege.  
 
b. Aspectele fundamentale în materia dreptului referendar nu trebuie să poată fi 
modificate cel puţin un an înainte de referendum, sau trebuie reglementate de 
Constituţie ori la un nivel superior legii ordinare.  
 
c. Constituie reguli fundamentale în special regulile care privesc: - componenţa 
comisiilor electorale sau a altui organism însărcinat cu organizarea referendumului; 
- dreptul de vot şi listele electorale; - validitatea în sens formal şi material a textului 
supus referendumului6;  
- efectele referendumului (sub rezerva regulilor de detaliu);  
- participarea partizanilor şi adversarilor propunerii la emisiunile mass-media 
publice.  
 
 
 
3. Garanţii procedurale  
 
3.1. Organizarea referendumului de către un organ imparţial  
 
a. Un organ imparţial trebuie să aibă în competenţă organizarea referendumului.  
 
b. În lipsa unei tradiţii de lungă durată referitor la imparţialitatea administraţiei 
publice în materie electorală, trebuie înfiinţate comisii independente şi imparţiale la 
toate nivelurile, de la nivel naţional la nivelul secţiilor de votare.  
 
c. Comisia centrală trebuie să aibă caracter permanent.  
 
d. Din componenţa Comisiei centrale trebuie să facă parte: 
 i. cel puţin un magistrat sau un alt jurist independent;  
ii. reprezentanţi ai partidelor parlamentare sau ai partidelor care au obţinut cel 
puţin un procentaj la alegeri; aceste persoane trebuie să fie calificate în domeniul 
electoral.  
Pot fi incluşi:  

                                                 
6 A se vedea pct. III.2 şi III.3. 
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iii. un reprezentant al Ministerului de Interne;  
iv. reprezentanţi ai minorităţilor naţionale.  
 
e. Partidele politice sau partizanii şi adversarii propunerii supuse la vot trebuie să fie 
în mod egal reprezentaţi în comisiile electorale sau trebuie să poată observa 
activitatea organului imparţial. Egalitatea între partidele politice poate fi înţeleasă 
într-un sens strict sau proporţional (a se vedea I.2.2.d.).  
 
f. Membrii comisiilor nu trebuie să poată fi revocaţi de către organul care i-a 
desemnat.  
 
g. Membrilor comisiilor trebuie să li se asigure o pregătire standard. 
 
h. Este de dorit ca deciziile comisiilor să fie luate cu o majoritate calificată sau prin 
consens.  
 
 
3.2. Observarea referendumului  
a. Atât observatorilor naţionali, cât şi celor internaţionali trebuie să li se acorde 
posibilitate cât mai largă de a participa la observarea referendumului.  
 
b. Observarea nu trebuie să se limiteze la ziua votării, ci trebuie să includă campania 
pentru referendum, precum şi, după caz, perioada de înregistrare a alegătorilor şi 
perioada de strângere a semnăturilor. Ea trebuie să permită să se constate dacă s-
au produs nereguli înainte de votare, în cursul votării şi după aceea. În special, 
trebuie să fie posibilă în timpul numărării voturilor. 
c. Observatorii trebuie să se poată deplasa oriunde se desfăşoară operaţiuni în 
legătură cu referendumul (de exemplu, la numărarea şi verificarea voturilor). 
Locurile în care observatorii nu au drept de prezenţă, precum şi motivele acestei 
interdicţii trebuie prevăzute în mod expres de lege.  
d. Observarea trebuie să vizeze respectarea obligaţiei de neutralitate de către 
autorităţile publice.  
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3.3. Existenţa unui sistem de recurs efectiv  
a. Instanţa de soluţionare a contestaţiilor în materie de referendum va fi ori comisia 
electorală, ori o instanţă judecătorească. În orice caz, trebuie să existe un recurs 
judiciar în ultimă instanţă.  
 
b. Procedura trebuie să fie simplă, lipsită de formalism [excesiv], în special cât 
priveşte admisibilitatea cererilor (contestaţiilor).  
 
c. Dispoziţiile procedurale în materia contestaţiilor şi, în special, atribuţiile şi 
responsabilităţile diferitelor organe trebuie să fie reglementate în mod clar prin 
lege, în scopul de a evita conflictele de competenţă (pozitive sau negative). Legea 
trebuie să prevadă în mod expres organul competent pentru fiecare situaţie.  
 
d. Organul de soluţionare a contestaţiilor trebuie să aibă competenţă în domeniul 
care face obiectul acestor Linii directoare, îndeosebi privitor la:  
- dreptul de vot şi listele electorale;  
- finalizarea iniţiativelor populare şi a cererilor de referendum provenind de la un 
segment al electoratului;  
- validitatea în sens formal, respectiv material, a textelor supuse referendumului; 
controlul validităţii textelor trebuie să intervină la un moment anterior votării; legea 
internă stabileşte dacă acest control este obligatoriu sau facultativ; 
 - respectarea libertăţii votului; 
 - rezultatul scrutinului.  
e. Organul de soluţionare a contestaţiilor trebuie să aibă competenţa de a anula 
referendumul acolo unde neregulile au fost de natură să-i influenţeze rezultatul. 
Anularea trebuie să se poată face în raport cu votul per ansamblu la referendum, ori 
doar cu rezultatele la nivel de secţie de votare sau circumscripţie electorală. În cazul 
anulării rezultatului global, trebuie convocat un nou referendum.  
f. Orice alegător trebuie să aibă drept de a face contestaţie. Pentru formularea de 
către alegători a unei contestaţii împotriva rezultatului referendumului poate fi 
impus un cvorum rezonabil.  
g. Termenele de introducere şi de soluţionare a cererilor trebuie să fie scurte.  
h. Trebuie salvgardat dreptul contestatorului la o procedură în contradictoriu  
i. Acolo unde organul de soluţionare a contestaţiilor este comisia electorală 
superioară, aceasta trebuie să aibă competenţa de a rectifica sau de a anula din 
oficiu hotărârile comisiilor electorale la nivel inferior. 
 
 
3.4. Finanţare 
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 a. Regulile generale referitoare la finanţarea partidelor politice şi a campaniilor 
electorale trebuie să se aplice atât în privinţa finanţării din fonduri publice, cât şi din 
resurse private.  
b. Trebuie interzisă utilizarea fondurilor publice de către autorităţi în scopuri de 
campanie7 .  
 
 
 
III. Reguli specifice 
 
 1. Preeminenţa dreptului A recurge la un referendum implică în mod necesar 
respectarea ordinii juridice în ansamblu, cu deosebire a regulilor procedurale. În 
mod special, un referendum nu poate fi organizat dacă nu este prevăzut de 
Constituţie sau de o lege conformă Constituţiei, de exemplu dacă textul supus 
referendumului ţine de competenţa exclusivă a Parlamentului.  
 
2. Validitatea în sens formal a textelor supuse referendumului Chestiunile care fac 
obiect al referendumului trebuie să respecte: 
 - unitatea de formă: o aceeaşi întrebare nu trebuie să combine o propunere de 
amendament redactată în termeni specifici cu o propunere formulată generic sau 
cu o chestiune de principiu; 
 - unitatea de conţinut: exceptând revizuirea totală a unui text (Constituţie, lege), 
trebuie să existe un raport intrinsec între diferitele părţi ale fiecărei chestiuni 
supuse la vot, astfel încât să se garanteze libertatea de vot a alegătorului, care nu 
trebuie chemat să accepte sau să respingă în bloc dispoziţii fără legătură între ele; 
revizuirea simultană a mai multor capitole dintr-un text este echivalentă cu o 
revizuire totală;  
- unitatea ierarhică: este de dorit ca o aceeaşi întrebare să nu se refere concomitent 
la norme juridice de rang diferit în ierarhia normativă.  
 
3. Validitatea în sens material a textelor supuse referendumului Textele supuse 
referendumului trebuie să respecte ansamblul legislaţiei de rang superior (principiul 
ierarhiei normative). Ele nu trebuie să contravină dreptului internaţional sau 
principiilor statutare ale Consiliului Europei (democraţia, drepturile omului şi 
preeminenţa dreptului – statul de drept). Textele care contravin cerinţelor 
menţionate la pct. III.2 şi III.3 nu pot fi supuse unui vot popular.  

                                                 
7 A se vedea supra pct. I.3.1.b. 
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4. Reguli speciale aplicabile în cazul unui referendum organizat la cererea unui 
segment al electoratului şi în baza iniţiativelor populare (acolo unde acestea sunt 
prevăzute de Constituţie)  
a. Orice titular al drepturilor politice are dreptul de a semna o iniţiativă populară 
sau o cerere de referendum. 
 
b. Termenele pentru strângerea semnăturilor (îndeosebi ziua în care începe să 
curgă termenul şi ziua în care se împlineşte termenul) trebuie prevăzute în mod 
clar, la fel ca şi numărul de semnături care trebuie strânse.  
 
c. Orice persoană (indiferent dacă este sau nu este titular de drepturi politice) 
trebuie să aibă dreptul de a proceda la strângerea de semnături.  
 
d. În cazul în care strângerea de semnături pentru o iniţiativă populară sau cerere 
de referendum efectuată de pe artere publice este supusă autorizării, o asemenea 
autorizaţie poate fi refuzată numai în cazurile expres prevăzute de lege, pe baza 
unui interes public precumpănitor şi în conformitate cu principiul egalităţii.  
 
e. Remunerarea, din resurse private, a activităţii de strângere a semnăturilor pentru 
iniţiative populare şi cereri de referendum trebuie interzisă, de principiu. Dacă este 
totuşi admisă, atunci trebuie reglementată atât în ceea ce priveşte suma totală 
alocată, cât şi suma plătită fiecărei persoane.  
 
f. Toate semnăturile trebuie verificate. În scopul de a facilita această verificare, 
listele de semnături vor cuprinde de preferinţă alegătorii înscrişi în aceeaşi 
localitate.  
 
g. Pentru a evita invalidarea totală a scrutinului, trebuie ca o autoritate competentă 
să poată rectifica, anterior votării, erorile de redactare sau care decurg din 
conţinutul întrebării, ca de exemplu: 
 i. caracterul obscur, deceptiv sau sugestiv al întrebării; 
 ii. încălcarea regulilor de validitate în sens formal sau material; în acest caz, se 
poate declara invalidarea parţială dacă restul textului este coerent; se poate avea în 
vedere împărţirea în subdiviziuni pentru a remedia lipsa unităţii de conţinut.  
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5. Paralelismul de proceduri şi norme care guvernează referendumul  
a. În cazul unui referendum decizional:  
i. Pentru o anumită perioadă, un text respins prin referendum nu va mai putea fi 
adoptat printr-o procedură non-referendară.  
ii. Pe aceeaşi durată, o dispoziţie aprobată prin referendum nu va putea fi revizuită 
printr-o altă cale. 
iii. Acest principiu nu se aplică în cazul unui referendum asupra revizuirii parţiale a 
unui text, acolo unde referendumul precedent a vizat o revizuire totală.  
iv. Revizuirea unei norme juridice de rang superior în sens contrar votului popular 
nu este inadmisibilă din punct de vedere juridic, însă trebuie evitată pe durata 
intervalului mai sus menţionat.  
v. În eventualitatea respingerii unui text adoptat de Parlament şi supus votului 
popular la cererea unui segment din electorat, un nou text similar nu trebuie supus 
la vot decât dacă se solicită un referendum.  
 
b. Acolo unde textul a fost adoptat prin referendum organizat la cererea unui 
segment din electorat, trebuie să existe posibilitatea organizării unui nou 
referendum cu privire la aceeaşi problemă, la cererea unui segment din electorat, la 
expirarea, după caz, a unui interval de timp rezonabil. 
 
c. Acolo unde textul a fost adoptat prin referendum la cererea altei autorităţi 
publice decât Parlamentul, trebuie să existe posibilitatea revizuirii sale fie pe cale 
parlamentară, fie prin referendum, la cererea Parlamentului sau a unui segment din 
electorat, la expirarea, după caz, a aceleiaşi perioade de timp.  
 
d. Se recomandă ca prevederile constituţionale privind referendumul să fie supuse 
unui referendum obligatoriu sau unui referendum organizat la cererea unui 
segment din electorat. 
 
 6. Avizul Parlamentului  
Atunci când se supune la vot un text la cererea unui segment din electorat sau a 
unei autorităţi publice, alta decât Parlamentul, acesta [Parlamentul] trebuie să îşi 
poată da avizul consultativ asupra textului în cauză. În cazul iniţiativelor populare, 
poate avea dreptul de a opune o contrapropunere faţă de textul propus, care să fie 
supusă concomitent votului popular. Trebuie să fie fixat un termen înăuntrul căruia 
Parlamentul să îşi dea avizul consultativ; dacă acest termen nu este respectat, textul 
va fi supus la vot fără avizul Parlamentului.  
 
7. Cvorum  
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Nu se recomandă următoarele:  
a. un cvorum (prag, procentaj minimal) de participare, întrucât îi asimilează pe cei 
care se abţin cu partizanii votului negativ;  
b. un cvorum de aprobare (acceptarea de către un procentaj minimal din numărul 
alegătorilor înscrişi), întrucât riscă să creeze o situaţie politică dificilă în cazul când 
proiectul este adoptat cu o majoritate simplă, inferioară însă cvorumului (pragului) 
necesar.  
 
8. Efectele referendumului 
 a. Efectele referendumului, decizional sau consultativ, trebuie să fie precizate 
expres în Constituţie sau prin lege.  
b. Este preferabil ca un referendum asupra chestiunilor de principiu sau altor 
propuneri formulate generic să aibă caracter consultativ. Dacă are însă caracter 
decizional, trebuie să existe norme care să prevadă în mod expres procedura 
ulterioară. 
 
 
COMISIA EUROPEANĂ PENTRU DEMOCRAŢIE PRIN DREPT (COMISIA DE LA VENEŢIA), 
CODUL DE BUNE PRACTICI ÎN MATERIE DE REFERENDUM Adoptat de Consiliul 
pentru Alegeri Democratice la cea de-a 19a reuniune (Veneţia, 16 decembrie 2006) 
şi de Comisia de la Veneţia la cea de-a 70a Sesiune Plenară (Veneţia, 16-17 martie 
2007) pe baza contribuţiilor Dl. Pieter van DIJK (membru, Olanda) Dl. François 
LUCHAIRE (membru, Andorra) Dl. Giorgio MALINVERNI (membru, Elveţia), 
Strasbourg, 19 Martie 2007 
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II.3.3. Inițiativa legislativă 

 
 
 

 
Iniţiativa legislativă aparţine Guvernului, deputaţilor, senatorilor, precum şi unui 
număr de 100.000 de cetăţeni cu drept de vot, în condiţiile prevăzute de 
Constituţie. 
 

Camera Deputaților 
 
Constituţia României recunoaşte cetăţenilor posibilitatea de a exercita iniţiativa 
legislativă în aproape orice domeniu de reglementare, domeniul legilor organice 
fiind, fireşte, inclus. 
Iniţiativele legislative care aparţin Guvernului poartă denumirea de proiecte de 
lege. Acestea se trimit către Camera competentă să le adopte, ca primă Cameră 
sesizată. 
Propunerile legislative pot fi iniţiate fie de către senatori sau deputaţi, fie de către 
cetăţeni. Senatorii şi deputaţii pot exercita dreptul de iniţiativă legislativă individual 
sau colectiv, prin grupul parlamentar de care aparţin. 
Conform art. 74 alin. (5) din Constituţie, propunerile legislative se supun dezbaterii 
mai întâi Camerei competente să le adopte, ca primă Cameră sesizată. 
în ceea ce priveşte iniţiativa cetăţenilor, aceasta poate fi exercitată numai cu 
respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţie referitoare la 
reprezentativitatea iniţiativei şi ale alin. (2) referitoare la materiile ce nu pot face 
obiectul acestei iniţiative. Astfel, potrivit alin. (1), iniţiativa legislativă poate aparţine 
unui număr de cel puţin 100.000 de cetăţeni cu drept de vot. Cetăţenii care îşi 
manifestă dreptul de iniţiativă legislativă trebuie să provină din cel puţin un sfert 
din judeţele ţării, iar în fiecare dintre aceste judeţe sau în municipiul Bucureşti 
trebuie să fie înregistrate cel puţin 5.000 de semnături în sprijinul iniţiativei. Potrivit 
alin. (2) al aceleiaşi dispoziţii constituţionale, nu pot face obiectul iniţiativei 
legislative a cetăţenilor problemele fiscale, cele cu caracter internaţional, amnistia 
şi graţierea. 
Procedura de exercitare a iniţiativei legislative de către cetăţeni este reglementată 
detaliat prin Legea nr. 189/1999 privind exercitarea iniţiativei legislative de către 
cetăţeni, republicată. 
Senatorii, deputaţii şi cetăţenii care îşi exercită dreptul de iniţiativă legislativă pot 
prezenta propuneri legislative numai în forma cerută pentru proiectele de lege [art. 
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74 alin. (4) din Constituţie]. Propunerile legislative se comunică Guvernului în 
termen de 3 zile de la înregistrare, pentru a se pronunţa şi în ceea ce priveşte 
aplicarea art. 111 alin. (1) din Constituţie. 
Propunerile legislative, aparţinând fie cetăţenilor, fie senatorilor sau deputaţilor, nu 
pot avea ca obiect materiile în legătură cu care există exclusivitate în exercitarea 
iniţiativei legislative, cum sunt proiectul legii bugetului de stat şi a bugetului 
asigurărilor sociale de stat, proiectele de lege rectificative şi a contului de execuţie 
bugetară, care, potrivit art. 138 alin. (2) din Constituţie, sunt elaborate de Guvern. 
De asemenea, din interpretarea art. 92 şi art. 93 din Constituţie, reiese că numai 
Preşedintele României are dreptul de a declara mobilizarea parţială sau generală a 
forţelor armate, de a lua măsuri pentru respingerea unei agresiuni armate 
îndreptate împotriva ţării, de a institui starea de asediu sau starea de urgenţă, toate 
aceste măsuri fiind luate cu aprobarea prealabilă sau, după caz, ulterioară a 
Parlamentului. 
 
 
O situaţie specială o constituie iniţiativa de revizuire a Constituţiei, singura 
autoritate ce poate exercita acest drept fiind Preşedintele României, la propunerea 
Guvernului. De asemenea, conform art. 150 alin. (1) din Constituţie, acest drept 
aparţine şi unui număr de cel puţin o pătrime din numărul deputaţilor sau al 
senatorilor, precum şi de cel puţin 500.000 de cetăţeni cu drept de vot. Aceşti 
cetăţeni trebuie să provină din cel puţin jumătate din judeţele ţării, iar în fiecare 
dintre acestea sau în municipiul Bucureşti trebuie să fie înregistrate cel puţin 20.000 
de semnături în sprijinul iniţiativei. 

 
Legea de la A la Z, www.legeaz.net 
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II.3.4. Inițiativa  

cetățenească europeană 
 
 
 
 
Ce este o iniţiativă cetăţenească europeană? 
 
O iniţiațivă cetăţenească europeană este o invitaţie adresată Comisiei Europene de 
a propune legislaţie pe probleme în care UE are competenţa de a legifera. O 
iniţiativă cetăţenească trebuie să fie susţinută de cel puţin un milion de cetăţeni ai 
UE, provenind din cel puţin 7 state membre din cele 28. În fiecare din aceste 7 state 
membre este nevoie de un număr minim de semnatari. 
Normele şi procedurile care reglementează iniţiativa cetăţenească sunt prezentate 
într-un regulament al UE, adoptat de Parlamentul European şi de Consiliul Uniunii 
Europene în februarie 2011. 
 
În ce poate consta o iniţiativă cetăţenească? 
 
O iniţiativă cetăţenească este posibilă în orice domeniu în care Comisia are 
competenţa de a propune legislaţie, de exemplu mediu, agricultură, transport sau 
sănătate publică. 
 
 
Cine poate organiza o iniţiativă cetăţenească şi în ce mod? 
 
Pentru a lansa o iniţiativă cetăţenească, cetăţenii trebuie să formeze un „comitet al 
cetăţenilor” compus din cel puţin 7 cetăţeni europeni cu reşedinţa în cel puţin 7 
state membre diferite. 
Membrii comitetului cetăţenilor trebuie să fie cetăţeni ai UE a căror vârstă le 
permite să voteze8 la alegerile pentru Parlamentul European (care au împlinit 18 
ani, cu excepţia cetăţenilor austrieci, care pot vota începând de la 16 ani). 
Organizaţiile nu se pot implica în organizarea iniţiativelor cetăţeneşti. Totuşi, ele pot 
promova sau susţine iniţiative, cu condiţia să o facă în condiţii de transparenţă 
totală. 

                                                 
8 Cetăţenii nu trebuie neapărat să fie înregistraţi să voteze, ci să aibă vârsta care le conferă 

dreptul de vot. 
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Comitetul cetăţenilor trebuie să-şi înregistreze iniţiativa pe acest site înainte de a 
începe să colecteze declaraţiile de susţinere de la cetăţeni. După confirmarea 
înregistrării, organizatorii au la dispoziţie un an pentru a colecta semnăturile. 
 
 
Cine poate sprijini o iniţiativă cetăţenească şi în ce mod? 
 
Toţi cetăţenii UE (cetăţeni ai unui stat membru) a căror vârstă le permite să 
voteze9 la alegerile pentru Parlamentul European (care au împlinit 18 ani, cu 
excepţia cetăţenilor austrieci, care pot vota începând de la 16 ani) pot susţine o 
iniţiativă cetăţenească. 
Pentru a-şi manifesta susţinerea faţă de o iniţiativă, cetăţenii trebuie să completeze 
un formular special de declaraţie de susţinere furnizat de organizatori, pe hârtie sau 
online. Iniţiativele nu pot fi susţinute pe acest site. 
 
 
Ce se întâmplă dacă pentru o iniţiativă cetăţenească se strâng un milion de 
semnături? 
 
Comisia va examina iniţiativa cu atenţie. În termen de 3 luni de la primirea 
iniţiativei: 

• reprezentanţii Comisiei se vor întâlni cu organizatorii pentru a le permite să 
explice în detaliu chestiunile ridicate de iniţiativa lor 

• organizatorii vor avea posibilitatea de a-şi prezenta iniţiativa în cadrul 
unei audieri publice la Parlamentul European 

• Comisia va adopta un răspuns oficial în care va explica, dacă este cazul, 
ce acţiuni va propune ca răspuns la iniţiativa cetăţenească 
şi motivele acţiunilor sale sau ale refuzului de a acţiona. 

 
Răspunsul, care va fi dat sub forma unei comunicări, va fi adoptat oficial de Colegiul 
comisarilor europeni şi publicat în toate limbile oficiale ale UE. 
Cu toate acestea, Comisia nu are obligaţia de a propune legislaţie pe baza unei 
iniţiative. În cazul în care Comisia decide să prezinte o propunere legislativă, este 
demarată procedura legislativă obişnuită: propunerea Comisiei este prezentată 
organelor legislative (în general Parlamentul European şi Consiliul sau, în unele 
cazuri, doar Consiliul). Dacă este adoptată, aceasta devine lege. 

                                                 
9 Cetăţenii nu trebuie neapărat să fie înregistraţi să voteze, ci să aibă vârsta care le conferă 

dreptul de vot. 
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Comisia Europeană  - Initiativa cetățenească europeană, date generale 

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/basic-facts?lg=ro 
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II.3.5. Avocatul Poporului 
 
 
 
 
 

Instituţia Avocatul Poporului este autoritate publică autonomă şi 
independentă faţă de orice altă autoritate publică şi are drept scop apărarea 
drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice în raporturile acestora cu autorităţile 
publice. 
 
Principalele atribuţii ale Avocatului Poporului: 
  
1. activitatea de soluţionare a petiţiilor; 
2. activitatea privind contenciosul constituţional: 

a. formulează puncte de vedere, la cererea Curţii Constituţionale; 
b. poate sesiza Curtea Constituţională cu privire la neconstituţionalitatea 

legilor, înainte de promulgarea acestora; 
c. poate sesiza direct Curtea Constituţională cu excepţia de 

neconstituţionalitate a legilor şi ordonanţelor; 
3. activitatea privind contenciosul administrativ: poate sesiza instanţa de contencios 
administrativ, în condiţiile legii contenciosului administrativ; 
4. promovarea recursului în interesul legii în faţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, 
cu privire la problemele de drept care au fost soluţionate diferit de instanţele 
judecătoreşti, prin hotărâri judecătoreşti irevocabile; 
5. prezintă celor două Camere ale Parlamentului rapoarte, anual sau la cererea 
acestora; rapoartele pot conţine recomandări privind modificarea legislaţiei sau 
măsuri de altă natură pentru ocrotirea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 
6. prezintă rapoarte preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului sau, după 
caz, primului - ministru, în cazurile în care constată, cu prilejul cercetărilor 
întreprinse, lacune în legislaţie sau cazuri grave de corupţie ori de nerespectare a 
legilor ţării; 
7. Avocatul Poporului poate fi consultat de iniţiatorii proiectelor de legi şi 
ordonanţe, care, prin conţinutul reglementărilor, privesc drepturile şi libertăţile 
cetăţenilor, prevăzute de Constituţia României, de pactele şi celelalte tratate 
internaţionale privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România 
este parte. 
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Instituţia Avocatul Poporului îşi exercită atribuţiile: 
- din oficiu 
- la cererea: 

a. persoanelor fizice - fără deosebire de cetăţenie, vârstă, sex, 
apartenenţă politică sau convingeri religioase 

b. societăţilor comerciale 
c. asociaţiilor 
d. altor persoane juridice 

 
 

Ce petiţii intră în competenţa instituţiei Avocatul Poporului? 
În competenta instituției Avocatul Poporului intră petițiile care au ca obiect 
incălcarea drepturilor sau libertăţilor persoanelor fizice prin acte sau fapte 
administrative ale autorităţilor administraţiei publice sau  prin actele administrative 
ale regiilor autonome. 
 
 
Ce petiţii nu intră în obiectul de activitate al instituţiei Avocatul Poporului? 
Nu fac obiectul activităţii instituţiei Avocatul Poporului şi vor fi respinse fără 
motivare petiţiile privind: 
- actele emise de Camera Deputaţilor, de Senat sau de Parlament; 
- actele şi faptele deputaţilor şi senatorilor; 
- actele şi faptele Preşedintelui României; 
- actele şi faptele Curţii Constituţionale; 
- actele şi faptele preşedintelui Consiliului Legislativ; 
- actele şi faptele autorităţii judecătoreşti; 
- actele şi faptele Guvernului - cu excepţia legilor şi ordonanţelor. 
  
 
Ce trebuie să cuprindă petiţia adresată instituţiei Avocatul Poporului? 
Petiţia trebuie să cuprindă următoarele elemente: 
- numele şi domiciliul persoanei fizice lezate în drepturile şi libertăţile sale; 
- drepturile şi libertăţile încălcate; 
- autoritatea administrativă ori funcţionarul public în cauză; 
- dovada întârzierii sau refuzului autorităţilor administraţiei publice de a soluţiona 
legal petiţia. 
  
Când se poate adresa o persoană instituţiei Avocatul Poporului? 
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Petiţiile îndreptate împotriva încălcării drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice 
prin acte sau fapte ale autorităţii administraţiei publice se adresează instituţiei 
Avocatul Poporului nu mai târziu de un an de la data la care aceste încălcări s-au 
produs ori de la data la care persoana în cauză a luat cunoştinţă de ele. 
 
 
Cum se adresează o petiţie instituţiei Avocatul Poporului? 
Petiţiile se adresează instituţiei Avocatul Poporului în scris. 
Acestea pot fi transmise prin: 
- poştă 
- poştă electronică (e-mail) 
- fax 
De asemenea, petiţiile pot fi depuse personal sau prin mandatar, la Serviciul de 
registratură al instituţiei sau al birourilor teritoriale ale Avocatului Poporului. 
În cazul petiţiilor transmise instituţiei Avocatul Poporului prin poşta electronică, 
care nu conţin datele de identificare ale petiţionarului, acestea vor fi solicitate tot 
prin intermediul poştei electronice. În cazul în care datele de identificare solicitate 
nu sunt comunicate, pețiţia va fi considerată anonimă. 
În cazul în care petiţia se depune prin mandatar, trebuie să se menţioneze datele de 
identificare ale acestuia. 
Pentru motive temeinice, la solicitarea petiţionarului, acestuia i se poate încuviinţa 
să îşi prezinte oral sau prin serviciul dispeceratpetiţia, care va fi consemnată de 
către persoana care asigură serviciul de audienţă sau dispecerat, după caz. 
 
 
Unde se transmit petiţiile adresate instituţiei Avocatul Poporului? 
- petiţiile trimise prin poştă si cele depuse personal se transmit la sediul central sau 
la birourile teritoriale ale instituţiei Avocatul Poporului. 
- petiţiile trimise prin poştă electronică se transmit la adresa: avp@avp.ro 
- petiţiile trimise prin fax se transmit la nr. 021.312 49 21   
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Pentru ca o persoană să se adreseze instituţiei Avocatului Poporului trebuie 
plătită o taxă? 
Petiţiile adresate instituţiei Avocatul Poporului sunt scutite de taxa de timbru. 
  
Persoanele care execută pedeapsa închisorii, se află arestate ori reţinute, sau 
minorii aflaţi în centrele de reeducare, se pot adresa instituţiei Avocatul 
Poporului, în orice mod, fără nicio restricţie? 
Conducerea penitenciarelor, a centrelor de reeducare pentru minori, a spitalelor 
penitenciare, precum şi Ministerul Public şi organele de poliţie sunt obligate să 
permită, fără nicio restricţie, persoanelor care execută pedeapsa închisorii sau, 
după caz, se află arestate ori reţinute, precum şi minorilor aflaţi în centrele de 
reeducare să se adreseze, în orice mod, instituţiei Avocatul Poporului cu privire la 
lezarea drepturilor şi libertăţilor lor, cu excepţia restrângerilor legale. 
  
Persoanele care îndeplinesc îndatoriri militare se pot adresa instituţiei Avocatul 
Poporului, în orice mod, fără nicio restricţie? 
Comandanţii unităţilor militare sunt obligaţi să permită, fără nicio restricţie, 
persoanelor care indeplinesc indatoriri militare, să se adreseze, in orice mod, 
instituţiei Avocatul Poporului, cu privire la lezarea drepturilor şi libertăţilor lor, cu 
excepţia restrângerilor legale.  
 
 
Care sunt formele prin care o persoană se poate adresa instituţiei Avocatul 
Poporului? 
 
1. în scris, prin poştă, poştă electronică (e-mail), fax, sau pot depune petiţii 
la serviciul de registratură al instituţiei sau al birourilor teritoriale ale instituţiei 
Avocatul Poporului, personal sau prin mandatar 
 
2. prin serviciul de dispecerat 
 
3. direct, în cadrul programului de audienţe 
Audienţele se acordă de personalul de specialitate, atât la sediul central, cât şi la 
birourile teritoriale ale instituţiei Avocatul Poporului 
Petiţionarii care solicită audienţă la un adjunct al Avocatului Poporului vor depune o 
cerere referitoare la problemele reclamate, urmând să li se comunice data la care 
adjunctul Avocatului Poporului le poate acorda audienţă. După acordarea audienţei 
de către personalul de specialitate, persoanele nemulţumite pot solicita motivat 
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acordarea de audienţe la adjunctul Avocatului Poporului specializat în problema 
sesizată. 
Dacă, după parcurgerea procedurii menţionate mai sus, petiţionarii solicită 
audienţă la Avocatul Poporului, aceştia vor fi îndrumaţi să formuleze în scris o 
cerere motivată, urmând ca Avocatul Poporului să decidă asupra temeiniciei cererii 
şi acordării audienţei. 
 
 
Ce se întâmplă în cazul în care se trimit mai multe petiţii prin care este sesizată 
aceeaşi problemă? 
În cazul în care o persoană adresează mai multe petiţii, sesizând aceeaşi problemă, 
acestea vor fi conexate, petiţionarul urmând să primească un singur răspuns, care 
să facă referire la toate petiţiile primite. 
 
Petiţiile prin care se revine fără a se aduce noi dovezi, vor fi arhivate, fără să se 
transmită un răspuns petiţionarului. 

  

Avocatul Poporului, www.avp.ro  
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II.4.  Participare publică  

prin mediul on-line 

 
 
 
II.4.1. E – democrația 
 
E-democrația își propune să ofere una dintre cele mai inovative și orientate-
tehnologic modalități de participare. Utilizarea TIC (telefoane mobile Java, mesaje 
SMS etc.) pot ajuta la construirea mecanismelor democrației directe în comunitațile 
locale, pentru a apropia administrația de cetățeni (input direct al cetățenilor în 
procesul de formulare a politicilor publice), prin utilizarea noilor mijloace de 
participare, extinzând astfel obiectivul deliberării politice la nivelul colectivității. 
 
E-democrația se orientează asupra următoarelor priorități:  
• stimularea implicării cetățenilor în guvernarea locală;  
• întărirea asociațiilor cetățenești locale;  
• sprijin pentru a reduce “diviziunea digitală”;  
• asigurarea de instrumente cetatenilor pentru a putea participa în procesele 
decizionale la nivel local, care îi privesc direct. 
 
Implicarea comunității în politicile locale poate căpăta nuanțe diverse, însa 
certitudinea este că devine mult mai usor de interacționat astfel cu comunitățile 
locale, fiindcă cetățenii se simt parte a unui întreg, simt ca pot avea un impact și o 
influență mai ridicate. 
 
 

E-democrația: Catre democrația directa in colectivitațile locale Drd. Bogdan 
Nastase, Academia de Studii Economice din Bucuresti, Romania Cercetator Thomas 

Bondiguel, Cercetator Antoine Caplan, Cercetator Antonio Cañellas Llabrés, 
Cercetator Nuno Carmo, Cercetator Marcin Walkowiak, Universitatea din 

Maastricht, Olanda, ADMINISTRAŢIE ŞI MANAGEMENT PUBLIC, 2007 
  



 

EuroDEMOS 
Asociație de Atitudini Civice         
Web: www.eurodemos.org 

E- mail: eurodemos@yahoo.com                                                                     Finanțat de Uniunea Europeană 

 

 

 

 

64               Decide pentru TINEri! 
Broșură informativ-educativă 

http:// involved-youth-coalition.com/decide-pentru-tineri.html 

 

E- democrația. O încercare de definiție  
 
Perspectiva din care poate fi privită e-democrația este cea a sistemului electoral. 
Este ușor de intuit ca prin intermediul noilor mijloace de comunicare deciziile 
politice se pot lua mult mai ușor și mai rapid.  
E-democrația poate fi definită astfel ca furnizarea de informații politice, susținerea 
discuțiilor, asigurarea interacțiunilor între oameni și a alegerii cetățenilor pentru 
poziții în sistemul politic prin intermediul Internetului sau al altor mijloace 
electronice.  
E-democrația permite nu doar contactul cetățenilor cu cei aleși, ci creează 
posibilitatea interacțiunii și a discuțiilor directe cu aceșția în vederea ameliorării 
deciziilor politice. De asemenea cetățenii au acces la mai multe informații privitoare 
la sistemul electoral, permițând cunoașterea mai bună a candidaților și a 
programelor electorale [ACC, 2002]10.  
E-democrația ameliorează sistemul electoral asigurând:  
· Accesul cetățenilor la informație – se furnizeaza informații despre candidați, 
programe, campanii electorale și alegeri prin intermediul site-urilor de web.  
· Luarea deciziilor – se asigură cetățenilor oportunitatea de a comunica online cu 
politicienii, influențând în acest fel deciziile prin discuții directe. 
 · Votarea – se asigură un sistem în care cetățenii pot vota pe cale electronica. Pe 
larg democrația electronică (edemocrația) se referă la procesele și structurile ce 
însoțesc toate formele de comunicare electronică dintre guvern și cetățean [RILEY, 
2001]11.  
 
Într-o perspectivă mai restrânsă e-democrația se referă în principal la procesele și 
structurile ce însoțesc formele de comunicare electronică dintre electorat și aleși 
[RILEY, 2001]. Desigur definirea termenului se poate extinde dincolo de cadrul 
electoral amintit. Deoarece Tehnologia Informației și Comunicațiilor își face simțită 
prezența aproape în toate ramurile activității umane putem spune că edemocrația 
reprezintă acel e-concept folosit ca instrument în formularea și analiza opiniilor, 
comunicarea acestora și luarea deciziilor în cadrul diverselor sisteme de activitate 
umană (firme, instituții private sau de stat, asociații, universitați, guverne) prin 
intermediul tehnologiilor electronice de transmitere a informației. Acest lucru are 
ca rezultat o conectare globala a indivizilor, ceea ce va determina la rândul său 

                                                 
10 www.accenture.com 
11 RILEY Thomas, “Electronic governance and electronic demo cracy: living and working in 
the conn ected world”, Commonwealth Centre for Electronic Governance, 

www.electronicgov. net, Ottawa, Canada, 2001. 
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interconectarea și amestecul diverselor culturi și civilizații. Astfel, comunități care 
nu au cunoscut o dezvoltare propice de-a lungul istoriei lor pot fi antrenate prin 
intermediul noilor tehnologii într-un mecanism extrem de dinamic care le poate 
imprima o dezvoltare rapidă și, mai mult decât atât, potențialul intelectual sau de 
alta natură al indivizilor săi poate fi folosit în interes global, imprimându-se prin 
aceasta o viteză de inovare și dezvoltare a sistemelor sociale mult mai mare. 
 
 
E-democrația, e-conceptul ce guvernează societatea globală 
Cunoașterea înseamnă putere. Punând la dispoziție oamenilor informații despre cei 
care guvernează,  despre actul de guvernare, despre guvern în ansamblu înseamnă 
a-i investi cu un control, de altfel absolut normal și respectând spiritul democratic, 
asupra acestuia din urmă. Odată cu dezvoltarea Internetului oamenii se află într-un 
moment de răscruce a istoriei democrației, deoarece prin aceasta nouă formă de 
comunicare se produc transformări importante legate de acest concept [ARMATA, 
2002]12.  
Astfel e-democrația este nodul în care se întâlnesc tehnologia, creativitatea și 
actul guvernării.  
 
În esență orice sistem social la care iau parte indivizi investiți cu o oarecare libertate 
trebuie, pentru o buna funcționare într-un mediu concurențial din ce în ce mai 
dinamic, să asigure modalități de prelucrare, stocare și transmitere a informației 
ferite de orice constrângeri, adică să funcționeze pe baza unei edemocrații. 
Implementata corect, e-democrația are potențialul de a:  
· ameliora dezbaterea publică prin accesul rapid la un volum mare de informații 
diverse și asigurând confidențialitatea datelor și persoanelor.  
· determina luarea unor decizii mult mai pertinente în actul de conducere.  
· crește interesul tineretului asupra actului de guvernare.  
· lăsa cetățenilor posibilitatea de a alege modul în care să se producă interacțiunea 
dintre ei și sistemul de conducere: când, unde și cum. 
· mari accesul public la informații și eficiența actelor sociale.  
· crește responsabilitatea sistemului de conducere. Guvernarea electronică și e-
democrația în esență sunt înrudite, dar ca modalitate de manifestare sunt diferite.  
 
Modul de transmitere a informației în guvernarea electronică, vazută ca 
interacțiune între sistemul de guvernare și cetățeni realizată prin intermediul 

                                                 
12 ARMATA Andrew, Campania electorala a lui Andrew ARMATA, candidat din partea 

Parțidului Democrat pentru Senatul S.U.A., www.armata 2002.com, 2002. 
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mijloacelor electronice, se face de sus (sistemul guvernamental) în jos (cetățeni). 
Spre deosebire de guvernarea electronică, democrația electronică pornește de jos 
(cetătțeni) în sus (sistemul de guvernare) [AILIOAIE et al., 2001]13. Guvernarea 
electronică reprezintă procesul de reinvenție a sectorului public prin digitalizare și 
noi tehnici de management al informației, proces al carui scop final este cresterea 
gradului de participare politică a cetățenilor și eficientizarea aparatului 
administrativ [AILIOAIE et al., 2001].  
 
E-democrația: instrument al libertății sau dependență tehnologică și 
informațională? Prep. Dorin-Adrian HERBAN Catedra de Știinte Aerospațiale “Elie 
Carafoli” , Universitatea Politehnica Bucuresti, Revista Informatică Economică, nr. 
1(25)/2003 
  

                                                 
13 AILIOAIE Sebasțian, HERA Octavian, FILIP Eugen, ”Ghid de eDemocra ție si Guvernare 

electronica”, ASER Bucuresți, Bucuresți, România, 2001. 
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II.4.2. Participare prin TIC 

 
 
 
 
 
Ultimele două decenii au transformat tehnologia informaţiei şi comunicării (TIC) 
dintr-un produs destinat unui număr restrâns de indivizi, datorită costurilor ridicate 
de achiziţie şi a dimensiunilor relativ mari, într-un instrument omniprezent în viaţa 
profesională şi personală a oamenilor. 
 
Unul dintre cele mai vizibile beneficii pe care le aduce TIC este accesibilitatea 
informaţiei. Ceea ce până de curând putea fi consultat doar de grupuri restrânse de 
oameni, astăzi a devenit accesibil unui număr teoretic nelimitat de oameni. 
Creatorul informaţiei este liber să limiteze răspândirea ei către anumite grupuri, dar 
de asemenea are la dispoziţie instrumente prin care să o propage către persoane 
potenţial interesate. 
 
Utilizarea TIC (telefoane mobile Java, mesaje SMS etc.) pot ajuta la construirea 
mecanismelor democrației directe în comunitățile locale, pentru a apropia 
administrația de cetățeni (input direct al cetățenilor în procesul de formulare a 
politicilor publice), prin utilizarea noilor mijloace de participare, extinzând astfel 
obiectivul deliberării politice la nivelul colectivității.  
 
Aceste funcțiuni sunt dedicate tuturor cetătenilor și servesc în mai mare masură 
democrației indirecte. Pot fi privite ca instrumente ale democratiei semi-directe:  
• spațiu interactiv, confidențial, unde problemele si intrebarile pot primi un raspuns 
rapid de la consilieri și funcționari publici  
• forum pe teme locale bazat pe legături cu consilierii și cu primarul: dialog online 
de politici locale  
• e-consultări pentru deciziile de interes local  
• e-petiții  
• SMS broadcasting / spreadsheets / tehnologie de baze de date, pentru a 
multiplica informația mai eficient  
• urmărirea decizilor / tehnologie de monitorizare. 
 
Termenul web 2.0 reprezintă o nouă etapă în evoluţia Internetului şi implică o nouă 
atitudine şi un mod diferit de a înţelege rolul Internetului (Lindmark, 2009). 
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Cunoscut şi sub denumirea de „tehnologie socială”, include o multitudine de tipuri 
de aplicaţii: wiki, bloguri, sisteme de înştiinţare prin XML sau RSS, căutare socială, 
relaţionare socială, etichetare şi folksonomii, servicii de marcare socială a 
resurselor.  
Intensificarea interacţiunilor în noul mediu poate fi valorificată prin:   
- utilizare mai crescută a site-urilor sociale; 
- posibilitatea de împărtăşire mai facilă a informaţiilor; 
- posibilitatea de a descoperi mai rapid informaţii şi activităţi interesante;  
- posibilitatea de a implicare în reţele şi comunităţi; 
- crearea, personalizarea şi extinderea propriului mediu social; posibilitatea de a 

beneficia de pe urma reţelelor, grupurilor şi comunităţilor asociate. 
 
 
Paginile Wiki Wiki – reprezintă o colecţie de pagini web care pot fi vizualizate şi 
editate de oricine, oricând, de oriunde utilizând un browser web şi o conexiune la 
Internet. Acestea urmăresc dezvoltarea progresivă în timp a unui fond comun de 
cunoştinţe, permiţând comunicare asincronă şi colaborarea de grup prin Internet. 
Termenul wiki, mai este cunoscut şi sub denumirea de WikiWikiWeb, Swiki, CoWeb, 
phpWiki. Conţinuturile dezvoltate sunt adesea anonime, aparţin unui colectiv de 
autori, nu sunt îngrădite de termene temporale şi orice variantă este susceptibilă de 
îmbunătăţiri ulterioare. Acestea sunt mai flexibile decât blogurile, pot fi organizate 
după criterii diferite, includ facilităţi de căutare, permit editarea paginii de către alte 
persoane decât autorul/ autorii iniţiali şi prezintă un înalt grad de colaborare.  
 
 
Blogurile  
 
Blogurile desemnează o colecţie cronologică online de comentarii personale şi 
legături web, sub forma unor jurnale personale, în care indivizii îşi pot publica 
propriile impresii referitoare la diferite subiecte, cu scopul de a dezbate cu alţi 
cititori interesaţi. Interacţiunile dintre aceştia şi perspectiva personală prezentată în 
bloguri pot conduce adesea la o comunicare susţinută între utilizatori şi multe 
bloguri generează un puternic sentiment de comunitate. Termenul de blog este o 
prescurtare de la „web log” care înseamnă o înregistrare pe web şi reprezintă o 
colecţie online cronologică de comentarii personale şi linkuri.  
Tehnologia RSS permite de asemenea notificarea şi pe alte dispozitive electronice 
mobile/ portabile. Activitatea blogosferei influenţează rezultatele motoarelor de 
căutare web şi creşte pertinenţa rezultatelor. Asemenea wikipediei, blogurile 
valorifică inteligenţa colectivă prin intermediul unui mecanism de filtrare colectivă.  
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Comunicarea mediată de calculator (CMC)  
CMC reprezintă orice formă de comunicare umană care utilizează ca mediu 
echipamente computerizate: email, grupuri de noutăţi UseNet şi paginile web. CMC 
se poate realiza prin 36 Internet sau Intranet în mod sincron (chat, tele/ video-
conferinţă) şi asincron (email, forumuri de discuţii, hipertext). 
 
Reţelele de calculatoare, videoconferinţele, chatul, listele de distribuţie prin email 
permit întreţinerea unor interacţiuni între indivizi mai numeroase şi mai puternice 
decât în mod tradiţional.  
 
 
Conținutul vizual în promovarea online 
 
Un conținut care include elemente vizuale captează atenția. Probabilitatea ca 
acesta să fie citit crește cu 80%, iar cea de a fi reținut cu 65%. Statistici de acest fel 
demonstrează ceea ce știm deja, și anume: conținutul vizual de calitate este 
indispensabil.  
 
 
Exemple de resurse gratuite pentru a-ţi îmbunătăţi conținutul vizual  
 

Canva este un studio online de design grafic, care permite 
utilizatorilor – cu minime abilități în design – să creeze o grafică 
elegantă, prin câteva click-uri: www.canva.com 
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Infogr.am   

Cu ajutorul său, poți adăuga cu ușurință grafice, hărți, text și 
video-uri, fără a avea competențe într-un program de design 
avansat. Infogr.am dispune și de butoane care te lasă să-ți 
distribui creația pe rețelele de socializare, aflate chiar în 

infografic.  

Este un instrument util, mai ales dacă dorești să creezi și să distribui un infografic, 
rapid: https://infogr.am/ 

 

 

 PicMonkey  
  

PicMonkey este unul dintre cele mai bune programe de editat 
fotografii online. Poți încărca imagini de oriunde și le poți edita 
folosind caracteristici și filtre unice în online: 
https://www.picmonkey.com/  
 

 
 
 
Google chart tools (data visualisation) 
https://developers.google.com/chart/  
 
Instrumentele Google Charts sunt utile, ușor de utilizat și gratuite. Poți alege dintr-o 
varietate de diagrame și ai posibilitatea de a configura un set extins de opțiuni 
pentru a le potrivi cu aspectul site-ului tău. Prin sincronizarea datelor în timp real, 
Google Charts devine un generator de infografice pe care te poți baza. 
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Pictaculous  
 

 Paleta de culori este unul dintre cele mai importante elemente 
de web design. Ideal, imaginile, graficele și culorile fontului ales, 
te ajută să-ți transmiți mesajul și poate chiar să obții mai multe 

conversii. Încarcă o fotografie și vei obține instantaneu recomandări pentru culorile 
potrivite spre folosire. Vei obține inclusiv codurile HEX: 
http://www.pictaculous.com/   
 
Awesome Screenshot 
 

 Ai folosit vreodată 20 de programe diferite pentru a decupa, edita și 
adnota screenshot-uri? Awesome Screenshot, o extensie pentru 
Firefox și Chrome, reduce numărul de programe la unul singur și te 
ajută să faci screenshot-uri cu ușurință pe web, editându-le direct în 
browser: www.awesomescreenshot.com  

 
Mockerie 
 

Mockerie este un sistem interactiv care îți permite să vezi cum arată 
pagina ta web pe o gamă largă de dispozitive și dimensiuni de 
ecran. Copiază URL-ul site-ului tău și îl poți vedea transpus pe mai 
multe dispositive: http://mockerie.io  
 

 
 
PSDDD 
 

 Dribbble este una dintre cele mai populare comunități de 
design de pe Web, în cadrul căreia mulți designeri postează 
resurse gratuite, precum butoane, template-uri etc. PSDDD a 

fost creat pentru a descoperi cele mai bune resurse de design de pe Dribbble: 
www.psddd.co  
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EuroDEMOS 
Asociație de Atitudini Civice         
Web: www.eurodemos.org 

E- mail: eurodemos@yahoo.com                                                                     Finanțat de Uniunea Europeană 

 

 

 

 

73               Decide pentru TINEri! 
Broșură informativ-educativă 

http:// involved-youth-coalition.com/decide-pentru-tineri.html 

 

 
 
Link-uri utile: 
 
 
 
Programul Erasmus+: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/  
 

Programul Erasmus+ în România: www.erasmusplus.ro   
 
Fundatia Europeană pentru Tineret: http://www.coe.int/en/web/european-youth-
foundation/who-we-are  
 
Portalul European pentru Tineret: https://europa.eu/youth/eu_ro  
 
Forumul European de Tineret: http://www.youthforum.org/  
 
Centrele de Resurse SALTO-YOUTH: https://www.salto-youth.net/  
 
Centrul de resurse și informare EURODESK: http://www.eurodesk.ro/    
 
Portofoliul EUROPASS: https://europass.cedefop.europa.eu/ro    
 
Programe naționale pentru tineret oferite de Ministerul Tineretului și Sportului: 
http://mts.ro/programe-pentru-tineret/     
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PARTEA a III-a 

Argumente 
 

 
Proiect 

Decide pentru TINEri! 
 
 
 

III.1. Scurtă prezentare a proiectului 
 
 

EuroDEMOS este o asociație neguvernamentală de apărare a drepturilor omului, 
școală civică de implicare voluntară, formare și afirmare la nivel național și 
internațional a tinerilor viitori lideri de opinie. EuroDEMOS este o asociație fondată 
în 1990. Începând cu 2003 prin activitatea la nivel internațional Asociația 
EuroDEMOS s-a specializat pe politicile europene de formare a liderilor de opinie. 
 
Asociația EuroDEMOS implementează proiectul „Decide pentru TINEri!”, proiect 

finanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+, în perioada februarie 

2016 – martie 2017.  
 

Proiectul „Decide pentru TINEri!” promovează dialogul structurat și își propune 

dezvoltarea competențelor sociale și civice în rândul tinerilor pentru creșterea 

participării active și constientă a tinerilor la viața democratică a comunității. În 

cadrul proiectului au fost implementate activități de dialog între tineri și factori de 

decizionali și de promovare a participării civice a tinerilor și au fost create 

instrumente de dezvoltare și promovare a educației civice, educației non-formale și 

participării tinerilor. 

 

Proiectul este implementat de un consorțiu de 3 parteneri naționali: Asociația 

EuroDEMOS – Iași, Do Great Things (DGT) – București și Support 4 Youth 

Development – Cluj Napoca. 
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Activitățile principale ale proiectului au inclus: 

 

Întâlniri ale tinerilor cu decidenți - Agenda întâlnirilor a cuprins activități practice 

de înțelegere a proceselor decizionale în societatea democratică precum și 

discutarea oportunității de a include educația civică în curricula școlară în ciclul 

preuniversitar. 

18 iunie 2016 – Iași – Hotel Sport 

22 iunie 2016 – București – Colegiul Tehnic “Iuliu Maniu” 

12 iulie 2016 – București – Casa de Cultură a Studenților 

13 iulie 2016 – Craiova - Casa de Cultură a Studenților 

19 septembrie 2016 – Răducăneni – Liceul Teoretic “Lascăr Rosetti” 

21 septembrie 2016 – București – Liceul Teoretic “Tudor Vladimirescu” 

22 septembrie 2016 – Constanța – Colegiul Național de Arte “Regina Maria” 

23 septembrie 2016 – Bacău – Casa Bacăuană 

26 septembrie 2016 – Motru  -  

26 septembrie 2016 – Târgoviște – Liceul Teoretic “Petru Cercel” 

27 septembrie 2016 – Brașov – Colegiul Național “Andrei Șaguna” 

29 septembrie 2016 – Cluj – Liceul de Informatică “T. Popovici” 

30 septembrie 2016 – Cluj – Liceul Teoretic “Lucian Blaga” 

 

Întalnire Națională –  35 de tineri au participat la Întalnirea Națională de la Iași în 

noiembrie 2016. Aceștia și-au dezvoltat cunoștintele privind modul de funcționare a 

instituțiilor într-o democrație funcțională, au participat la simularea ședinței de 

consiliu local, au dialogat cu factorii decizionali invitați și au fost implicați în 

activități de dezvoltare și promovare a educației civice, educației non-formale și 

participării tinerilor.  
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Invitat: dl. Radu Botez – Viceprimarul Municipiului Iași 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invitat: dl. Ciprian Manuel Bostan – Consilier Local în cadrul Consiliului Local al Municipiului 

Iași 
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Invitat: dl. Florentin Traian Ciobotaru – Consilier Local în cadrul Consiliului Local al 

Municipiului Iași 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizare documente – Formularea unui document de analiză a situației ce poate 

reprezenta o bază a unei viitore propuneri legislative privind introducerea în 

curicula școlară sau ca și opțional în învățământul preuniversitar a educației civice. 
 

Activitățile proiectului au creat creat un cadru de informare, dezbatere și 
participare a tinerilor la dialogul cu factori decizionali. Beneficiarii direcți ai 
proiectului au fost peste 300 de tineri cu vârste între 13 și 30 de ani, dintre care cel 
puțin 15% tineri cu oportunități reduse. 
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Coordonator proiect,  
Ana-Cristina Zacornea 
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III.2.1 Întâlniri ale tinerilor cu decidenți  
 

 
18 iunie 2016 

Iași – Hotel Sport 
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III.2.2. Întâlniri ale tinerilor cu decidenți 
 
22 iunie 2016 

București – Colegiul Tehnic “Iuliu Maniu” 

Invitat: Florentina Gașpar – Consilier Local  

în cadrul Consiliului Local al Primăriei Sectorului 6 – București 
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III.2.3. Întâlniri ale tinerilor cu decidenți 
 
12 iulie 2016 

București – Casa de Cultură a 

Studenților 

Invitați:  

Alexandru Lazarov – 

Consilier Local în cadrul 

Consiliului Local al Primăriei 

Sectorului 5 – București 

Octavian Berceanu – 

Consilier Local în cadrul 

Consiliului Local al 

Primăriei Sectorului 6 – 

București 
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III.2.4. Întâlniri ale tinerilor cu decidenți 
 

 
13 iulie 2016 

Craiova – Casa de Cultură a Studenților 

Invitați:  

Silviu Dumitrache – Consilier 

Local în cadrul Consiliului Local 

al Primăriei Craiova 

Octavian Berceanu – Consilier 

Local în cadrul Consiliului Local 

al Primăriei Sectorului 6 – 

București 
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III.2.5. Întâlniri ale tinerilor cu decidenți 
 
19 septembrie 2016 

Răducăneni  – Liceul Teoretic “Lascăr Rosetti” 

Invitat:  

Emil Encuț – Viceprimar Primăria Răducăneni 
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III.2.6. Întâlniri ale tinerilor cu decidenți  
 
 
21 septembrie 2016 

București  – Liceul Teoretic „Tudor Vladimirescu” 

Invitat:  

Alexandru Lazarov – Consilier 

Local în cadrul Consiliului Local al 

Primăriei Sectorului 5 – București 
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III.2.7. Întâlniri ale tinerilor cu decidenți  
 

 
22 septembrie 2016 

Constanța – Colegiul Național de Arte “Regina Maria” 

Invitați:  

Cristina Andreea Văsii – 

Consilier Local în cadrul 

Consiliului Local al Primăriei 

Constanța 

Radu Bogdan Matei - 

Consilier Județean în cadrul 

Consiliului Județean 

Constanța 
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III.2.8. Întâlniri ale tinerilor cu decidenți  
 

 
23 septembrie 2016 

Bacău – Casa Băcăuană 

Invitat:  

Viorica Marcu – Deputat în 

Parlamentul României 
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III.2.9. Întâlniri ale tinerilor cu decidenți  
 

 
26 septembrie 2016 

Târgoviște – Liceul Teoretic 

“Petru Cercel” 

Invitați:  

Silvia Stanca – Primăria 

Municipiului Tărgoviște 

Adrian Baicu - Primăria 

Municipiului Tărgoviște 
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III.2.10. Întâlniri ale tinerilor cu decidenți  
 

 
26 septembrie 2016 

Motru – Restaurant Elegance 

Invitați:  

Elena Vintilescu și Dan Matei – consilieri ai Primarului - Primăria Municipiului 

Motru 
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III.2.11. Întâlniri ale tinerilor cu decidenți  
 

 
27 septembrie 2016 

Brașov - Colegiul Național “Andrei Șaguna” 

Invitat: Costel Mihai – Viceprimar - Primăria Municipiului Brașov 
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III.2.12. Întâlniri ale tinerilor cu decidenți  
 
 
Cluj, 29 și 30 septembrie 2016,  

Liceul de Informatică “T. Popovici” 

și Liceul Teoretic “Lucian Blaga” 

Invitați: Lidia Bondiuc – Fundația Noi Orizonturi  

Cornel Hozo – Asociația Beard Brothers 
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III.2.13. Întâlniri ale tinerilor cu decidenți 
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III.3. Consultarea națională  
privind 

educația civică 
 
 
 
 

Asociația EuroDEMOS a realizat Consultarea Națională privind oportunitatea 
introducerii educației civice în curricula școlară. 

 
Rezultatele Consultării Naționale ne propunem să le includem într-un document 

de analiză a situației ce poate reprezenta o bază a unei viitoare propuneri legislative 
privind introducerea în curricula școlară sau ca și opțional în învățământul 
preuniversitar a educației civice. Avem în vedere importanța faptului că educația 
civică poate să se regăsească în curriculă sub forma unei materii dedicate de sine 
stătătoare sau a unei discipline şcolare, un subiect integrat în cadrul altor discipline 
(cum sunt istoria, geografia etc.) sau o temă inter-curriculară care poate fi inclusă în 
toate disciplinele şcolare. 

 
Documentul va avea la bază prezenta cercetare, rezultatele dezbaterilor 

organizate în 6 regiuni ale țării și ale întâlnirii naționale de tineret care a implicat 35 
de lideri de tineret și factori decizionali la nivel național implicați în etapele 
proiectului. 

 
Până la momentul redactării prezentului material au participat la Consultare 

707 persoane (474 online și 233 direct) din toată țara. 
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Rezultatele consultării 
 

1. Ați beneficiat de ore de educație civică în liceu?  
 

 
 

 

2. Dacă da, acestea au fost (163 răspunsuri – 23.05%):  
 

 
  

23.05, 23%

71.3, 71%

5.65, 6%

da

nu

nu stiu

41.16, 41%

33.74, 34%

17.74, 18%

7.36, 7%

Materie de sine 
stătătoare 

Un subiect integrat 
în cadrul altor 

discipline 
Ore opționale 

Nu îmi amintesc  
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3. Considerați utile cunoștințele de cultură civică? 
 

 
 

 

4. Sunteți mulțumit de cunoștințele de cultură civică acumulate până 
acum în învățământul formal? 

 

 
  

1.13% 0.99% 0.57%
1.41%

7.64% 4.38%

9.76%

17.40%

14.14%

42.57%

1 Prea putin

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Foarte mult

10.33%

7.36%

11.88%

11.60%

16.55%

8.77%

12.45%

9.48%

5.66%
5.94% 1 Prea putin

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Foarte mult
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5. În ce măsură considerați că este important pentru reușita socială să 
primiți cunoștințe aplicative de educație civică și politică în liceu? 
 

 
 

6. Vă doriți să beneficiați de ore de educație civică în liceu? 
 

 

1.70% 0.57% 0.99% 1.84%

3.96%
3.25%

10.47%

17.11%

20.08%

40.03%

1 Prea putin

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Foarte mult

82.89%

7.92%

9.19%

da

nu

nu stiu
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7. În ce măsură considerați că educația civică și politică influențează 
capacitatea cetățenilor de a participa la viața democratică a 
comunității? 
 

 
 

8. Vă considerați o persoană implicată la viața comunității? 
La nivel local 
 

 

0.71% 0.57%
1.13%

1.41%

3.11% 4.95%

8.06%

17.68%

19.24%

43.14%

1 Prea putin

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Foarte mult

15.70%

15.42%

16.69%

7.36%

10.33%

8.63%

8.35%

7.50%

7.21%

2.83% 1 Prea putin

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Foarte mult
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La nivel național 
 

 
 
La nivel european 
 

 
  

37.20%

16.55%
8.91%

7.07%

9.62%

5.52%

6.22%

4.24%
3.11% 1.56%

1 Prea putin

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Foarte mult

53.61%

14.71%

7.07%

4.95%

6.51%

3.96%

3.68% 3.11% 1.70%
0.71%

1 Prea putin

2

3

4

5

6

7

8

9

10 foarte mult
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9. La care dintre următoarele activități ați participat măcar o dată? (bifați 
toate variantele care considerați că se aplică) 

 

 
 
 
10. În opinia ta, de ce tinerii nu se implică la viața comunității? 

 

 
  

32.25%

39.60%

35.79%

52.62%

77.51%
19.66%

29.42%

18.39%

36.49%

31.26%

Alegerile pentru administrația centrală 
națională
Alegerile pentru autoritățile locale

Pariciparea în proiecte internaționale

Implicare în  activitățile unu i ONG

Voluntariat 

Publicarea de articole în presă scrisă

Publicarea de articole on-line

Dialogul cu factori decizionali

Implicarea în inițiative cu scopul de a schimba 
societatea/inițiative ale cetățenilor
Altele

56.44%

46.53%

40.17%

16.12%

34.51%

57.85%

30.41%

8.77%
Nu știu importanța implicării

Ar dori să se implice, dar nu au in formații

Nu cunosc mecanismele de participare în 

democrație

Cunosc instrumente și metode de participare 
dar nu știu cum să le utilizeze

Consideră inutile aceste mecanisme

Sunt sceptici în ceea ce privește posibilitatea 
de a influența dezvoltarea comunității

Nu consideră că este necesar

Altele



 

EuroDEMOS 
Asociație de Atitudini Civice         
Web: www.eurodemos.org 

E- mail: eurodemos@yahoo.com                                                                     Finanțat de Uniunea Europeană 

 

 

 

 

104               Decide pentru TINEri! 
Broșură informativ-educativă 

http:// involved-youth-coalition.com/decide-pentru-tineri.html 

 

11. Vă doriți să fiți mai bine informați cu privire la problemele publice, 
civice și politice? 

 

 
 

12. Care dintre următoarele afirmații descrie cel mai bine ocupația 
dumneavoastră actuală? 

 

 
 

  

72.98%

21.78%

23.34%

30.41%

0.85%
1.84%

3.11% 2.83% Da, consider că este foarte important să fiu mereu 
informat

Da, pentru că nu se găsesc destule informații

Da, pentru că nu consider că am suficiente 
oportunități de implicare

Da, pentru că nu consider valide și de încredere 
toate informațiile care sunt făcute publice

Nu mă intersează să fiu informat 

Nu sunt interesat de subiectele de interes civic

Nu sunt interesat de subiectele de interes politic

Nu am timp să dedic acestor subiecte

55.45%

14.00%

3.82%

8.91%

7.92%

2.69%

3.11% 1.98% 1.70% 0.42% 0.00%
Elev – liceu   

Student – Universitate 

Student - studii post universitare 

Student - VET formare profesională  

Angajat - sector public  

Angajat - sector privat  

Angajat - sector ONG 

Freelancer 

Antreprenor 

Șomer 

NEET
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13. Care este cel mai înalt nivel de educație pe care l-ați terminat? 
 

 
 

 
Genul 
 

 
 

  

57.57%
20.65%

17.11%

4.67%

Gimnaziu 

Liceu 

Universitate 

Altele 

54%

46% feminin

masculin
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Vârsta participanților la consultare: 
 
 

 
 
 
Consultarea s-a aplicat în 36 de județe: București, Iași, Cluj, Prohova, Suceava, Dolj, 
Galați, Brașov, Constanța, Brăila, Bihor, Timiș, Arad, Maramureș, Vaslui, Bacău, 
Botoșani, Neamț, Buzău, Gorj, Harghita, Teleorman, Vâlcea, Olt, Ilfov, Argeș, 
Oradea, Ialomița, Tulcea, Sălaj, Mureș, Hunedoara, Mehedinți, Vrancea, Dâmbovița, 
Bistrița Năsăud. 
 
  

53.47%

26.73%

13.86%

5.94%

14-17 ani

18-26 ani

26-35 ani

>35 ani
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Concluzii 
 
 
 
 

Cu prilejul activităților desfășurate în cadrul 
acestui proiect echipele implicate au constatat 
la toate persoanele participante un nivel de 
apreciere deosebită față de interesul Uniunii 
Europene în tratarea problemelor existente în 
cadrul comunităților implicate.  
 
Conform evaluărilor făcute de echipa de 
proiect, concluzia generală a celor implicați 
este că politicile de cunoaștere și stimulare a 
încrederii în dialogul structurat reprezintă 
pentru cetățeni o metodă clară de contribuție 
la dezvoltarea comunității.  
Echipa de proiect: 
Ana-Cristina Zacornea – coordonator proiect 
Mihaela Clincu – facilitator 
Cătălina Aghiniței – coordonator adjunct 

 



 

EuroDEMOS 
Asociație de Atitudini Civice         
Web: www.eurodemos.org 

E- mail: eurodemos@yahoo.com                                                                     Finanțat de Uniunea Europeană 

 

 

 

 

108               Decide pentru TINEri! 
Broșură informativ-educativă 

http:// involved-youth-coalition.com/decide-pentru-tineri.html 
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III.4. PROGRAMUL ERASMUS+ 
 
 
 
Erasmus+ este programul Uniunii Europene în domeniile educației, formării, 
tineretului și sportului pentru perioada 2014-20201. 
Educația, formarea, tineretul și sportul pot avea o contribuție majoră la abordarea 
schimbărilor socioeconomice, principalele provocări cu care Europa se va confrunta 
până la sfârșitul deceniului, și la punerea în aplicare a Strategiei Europa 2020 pentru 
creștere economică, locuri de muncă, echitate socială și incluziune. 
 
Programul Erasmus+ este conceput cu scopul de a sprijini eforturile țărilor 
participante la program de a utiliza în mod eficient talentul uman și capitalul social 
al Europei, confirmând în același timp principiul învățării pe tot parcursul vieții prin 
corelarea sprijinului acordat învățării formale, non-formale și informale în domeniile 
educației, formării și tineretului. De asemenea, programul îmbunătățește 
posibilitățile de cooperare și de mobilitate cu țările partenere, în special în 
domeniile învățământului superior și tineretului. 
În conformitate cu unul dintre elementele introduse recent în Tratatul de la 
Lisabona, Erasmus+ sprijină și activități care au ca obiectiv dezvoltarea dimensiunii 
europene în sport, prin promovarea cooperării între organismele responsabile 
pentru sport.  
 
 
Programul promovează crearea și dezvoltarea unor rețele europene, oferind 
oportunități pentru cooperarea între părțile interesate și pentru schimbul și 
transferul de cunoștințe și de know-how în domenii diferite referitoare la sport și 
activitatea fizică. Cooperarea consolidată va avea efecte pozitive, în special, în 
dezvoltarea potențialului capitalului uman al Europei, contribuind la reducerea 
costurilor sociale și economice ale inactivității fizice. 
 
Per ansamblu, programul sprijină acțiunile, cooperarea și instrumentele compatibile 
cu obiectivele Strategiei Europa 2020 și inițiativele sale emblematice, cum ar fi 
Tineretul în mișcare și Agenda pentru noi competențe și locuri de muncă.  
 
De asemenea, programul contribuie la atingerea - prin intermediul metodelor 
deschise de coordonare - a obiectivelor cadrului strategic în domeniul educației și 
formării și ale Strategiei UE pentru tineret. 
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Investiția în cunoștințe, aptitudini și competențe va aduce beneficii pentru 
persoane fizice, instituții, organizații și pentru societate în ansamblu, contribuind la 
creșterea economică și la asigurarea prosperității și a incluziunii sociale în Europa și 
nu numai. 
 
 
Prezentarea programului Erasmus+ cu obiective, structură, activități, buget, 
termene și condiții de acordare a unui grant și alte informații sunt accesibile online 
la adresa: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/  
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Asociația EuroDEMOS 
Iași, 2017 

Proiect “Decide pentru TINEri!” 
 
 
 
Asociația EuroDEMOS: 

Iași, str. Păcurari, nr. 20, parter 
Tel./Fax: 0332803634, Mobil: 0746471857 
E-mail: eurodemos@yahoo.com, Website: www.eurodemos.org 
Facebook: www.facebook.com/eurodemos, Twitter. www.twitter.com/eurodemos 
Website proiect: www.involved-youth-coalition.com/decide-pentru-tineri.html 
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Această publicație a fost realizată în cadrul proiectului “Decide pentru TINEri!”,  
proiect implementat de Asociația EuroDEMOS și  
finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Erasmus+ 
Această publicație reflectă numai punctul de vedere al autorului,  
iar Uniunea Europeană nu poate fi considerată responsabilă  
pentru orice utilizare care poate fi făcută din informațiile conținute de aceasta. 
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