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Stimate Domnule Ministru al Finanțelor Publice, 

 

Luând în considerare că proiectul de buget de stat pe anul 2021 a fost publicat pe 

website-ul Ministerului Finanțelor pe data de 11 februarie 2021 și că Legea nr. 

52/2003 privind transparența decizională prevede că proiectul de lege trebuie să se 

afle în dezbatere publică timp de 10 zile (și conform website-ului „Propunerile, 

sugestiile şi opiniile cu privire la proiectele de acte normative, pot fi transmise la 

adresa de e-mail: publicinfo@mfinante.gov.ro, în termen de 10 zile calendaristice de 

la data publicării pe site”), 

Luând în considerare principiul publicității bugetare, așa cum este el stipulat prin art. 9 

din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, 

Luând în considerare principiul transparenței bugetare, așa cum este el stipulat prin 

art. 4 (1) din Legea nr. 69/2010 privind responsabilitatea fiscal-bugetară, 

Vă solicităm ca în baza art. 7 din Legea nr. 52/2003 (republicată) să 

supuneți dezbaterii publice proiectul bugetului de stat pe anul 2020 și să procedați la 

fixarea orei, datei și locului dezbaterii publice, invitarea oficială a asociațiilor și 

cetățenilor interesați, precum și la comunicarea, anterior dezbaterii publice solicitate, a 

tuturor materialelor de lucru referitoare la proiectul bugetului de stat pentru anul 2021. 

Perioada aceasta este cu atât mai importantă pentru a da un semnal că România este 

gata să fie responsabilă în ceea ce privește cheltuirea banilor publici. Credem că o 

dezbatere publică cu societatea civilă și partenerii sociali este esențială și răspunde 

următoarelor elemente:  

- În această perioadă se desfășoară încă dezbaterile pentru elaborarea Planului 

Național de Redresare și Reziliență instrumentul care, alături de fondurile 

europene din Cadrul financiar multianual 2021-2027 oferă o șansă unică de 

dezvoltare pentru România. Aceste contribuții vor reprezenta o parte 

semnificativă din efortul bugetar pentru următorii ani, astfel încât programarea 

pe fondurile europene și naționale trebuie să meargă în tandem, completându-

se și potențându-se reciproc. Vă amintim că, în acel proces, Comisia 

recomandă în mod expres consultări cu societatea civilă, partenerii sociali și alți 

actori interesați. Dacă este ca cele două surse de finanțare să aibă un impact 

real, ele ar trebui să urmărească și același standard de consultare. 

- Tot în această perioadă, România face eforturi salutare de a deveni membru cu 

drepturi depline al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, în 

acest sens politica fiscal-bugetară fiind un element de interes major. OECD 

cuprinde în Recomandările prin guvernanța bugetară o serie de zece principii 
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esențiale în domeniu. Unul dintre acestea este: „Prevederea unei dezbateri 

incluzive, participative și realiste cu privire la alegerile bugetare”. Principiul nu 

se limitează la dezbaterile parlamentare pe bugetul de stat, fiind explicit 

menționată ca măsură: „facilitarea implicării parlamentelor, cetățenilor și 

organizațiilor societății civile într-o dezbatere realistă cu privire la prioritățile-

cheie, compromisuri, costuri de oportunitate și raport calitate-preț”. 

- În Recomandarea Consiliului UE privind Programul național de reformă al 

României pentru 2020 și care include un aviz al Consiliului privind Programul 

de convergență al României pentru 2020 (și care acoperă inclusiv prioritățile de 

reformă pentru perioada următoare) se precizează: „Nu s-a instituit un cadru 

eficient pentru planificarea strategică și bugetară, ceea ce se reflectă negativ 

asupra viziunii strategice de dezvoltare pe termen lung a țării, asupra stabilirii 

priorităților de acțiune și asupra coordonării politicilor la nivel central și local.”, 

dar și „Cadrul instituțional stabilit pentru consultare nu este utilizat în mod 

corespunzător pentru a contribui la procesul de luare a deciziilor și nu implică 

suficient de mult partenerii sociali în elaborarea și punerea în aplicare a 

reformelor”.  

- În Open Budget Survey 2020, România are un scor de doar 2/100 la indicatorul 

„participare publică” în ciclul bugetar, cu mult sub alte țări din regiune. 

Desfășurat sub egida International Budget Partnership, studiul este realizat 

bianual alături de experți din ONG-uri din fiecare țară membră a parteneriatului. 

Funky Citizens este raportorul pentru România, alăturându-se celor peste o 

sută de alte ONG-uri și instituții academice din lume care contribuie la studio. 

Acesta este un instrument de cercetare independent, comparativ și bazat pe 

date obiective, prin care se evaluează modul în care autoritățile cheltuie banii 

publici prin măsurarea a trei indicatori macro, acceptați la nivel international, 

dintre care unul este cel referitor la participarea publicului.  

 

Pentru toate aceste motive, vă solicităm organizarea unei dezbateri publice cât mai 

largi, cu implicarea partenerilor sociali și din societatea civilă.  

 

Cu deosebită considerație, 

Elena Calistru 

Președinte Funky Citizens 

http://www.funky.ong/
https://www.internationalbudget.org/

