
GUVERNUL ROMÂNIEI
ORDONANŢÃ

privind reglementarea activitãtii de solutionare a petitiilor

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 pct. IV.7 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea
Guvernului de a emite ordonante,

Guvernul României adoptã prezenta ordonantã.

Art. 1. - (1) Prezenta ordonantã are ca obiect reglementarea modului de exercitare de cãtre cetãteni a dreptului de a adresa
autoritãtilor publice petitii formulate în nume propriu.

(2) Dreptul de petitionare este recunoscut si organizatiilor legal constituite, acestea putând formula petitii în numele colectivelor
pe care le reprezintã.

Art. 2. - În sensul prezentei ordonante, prin petitie se întelege cererea, reclamatia, sesizarea sau propunerea formulatã în scris sau
prin e-mail, pe care un cetãtean ori o organizatie legal constituitã o poate adresa autoritãtilor publice centrale si locale, serviciilor publice
descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale din unitãtile administrativ-teritoriale, societãtilor nationale, societãtilor
comerciale de interes judetean sau local, precum si regiilor autonome, denumite în continuare autoritãti si institutii publice.

Art. 3. - Petitiile adresate autoritãtilor si institutiilor publice prevãzute la art. 2 vor fi solutionate în termenele si în conditiile
stabilite prin prezenta ordonantã.

Art. 4. - Conducãtorii autoritãtilor si institutiilor publice prevãzute la art. 2 sunt direct rãspunzãtori de buna organizare si
desfãsurare a activitãtii de primire, evidentiere si rezolvare a petitiilor ce le sunt adresate, precum si de legalitatea solutiilor si comunicarea
acestora în termenul legal.

Art. 5. - Pentru solutionarea legalã a petitiilor ce le sunt adresate conducãtorii autoritãtilor si institutiilor publice sesizate vor
dispune mãsuri de cercetare si analizã detaliatã a tuturor aspectelor sesizate.

Art. 6. - (1) Autoritãtile si institutiile publice prevãzute la art. 2 sunt obligate sã îsi organizeze un compartiment distinct pentru
relatii cu publicul, încadrat cu personalul necesar, care va avea pregãtirea corespunzãtoare si care va primi, va înregistra si se va îngriji de
rezolvarea petitiilor.

(2) Pentru rezolvarea temeinicã si legalã a petitiilor compartimentul prevãzut la alin. (1) le va îndruma cãtre compartimentele de
specialitate, cu precizarea termenului de trimitere a rãspunsului.

(3) Compartimentul prevãzut la alin. (1) este obligat sã urmãreascã solutionarea si redactarea în termen a rãspunsului. Expedierea
rãspunsului cãtre petitionar se va face numai prin intermediul compartimentului care a înregistrat petitia, acesta îngrijindu-se si de clasare si
arhivare.

(4) Petitiile gresit îndreptate vor fi trimise în termen de 5 zile de la înregistrare de cãtre compartimentul prevãzut la alin. (1)
autoritãtilor sau institutiilor publice în ale cãror atributii intrã rezolvarea problemelor semnalate în petitie.

Art. 7. - Petitiile anonime sau cele în care nu sunt trecut datele de identificare a petitionarului nu se iau în considerare si vor fi
clasate potrivit prezentei ordonante.

Art. 8. - (1) Autoritãtile si institutiile publice sesizate au obligatia sã comunice petitionarului, în termen de 30 de zile de la data
înregistrãrii petitiei, rãspunsul, indiferent dacã solutia este favorabilã sau nefavorabilã.

(2) Pentru solutionarea petitiilor primite de la o altã autoritate sau institutie publicã, potrivit art. 6 alin. (4), curge un nou termen
de 30 de zile.

Art. 9. - În situatia în care aspectele sesizate prin petitie necesitã o cercetare mai amãnuntitã, conducãtorul autoritãtii sau
institutiei publice poate prelungi termenul prevãzut la art. 8 cu cel mult 15 zile.

Art. 10. - (1) În cazul în care un petitionar adreseazã mai multe petitii, sesizând aceeasi problemã, acestea se vor conexa, petentul
urmând sã primeascã un singur rãspuns.

(2) Dacã dupã trimiterea rãspunsului se primeste o nouã petitie cu acelasi continut, aceasta se claseazã la numãrul initial, fãcându-
se mentiune despre faptul cã s-a rãspuns.

Art. 11. - În cazul în care prin petitie sunt sesizate anumite aspecte din activitatea unei persoane, aceasta nu poate fi solutionatã de
persoana în cauzã sau de cãtre un subordonat al acesteia.

Art. 12. - (1) Repartizarea petitiilor în vederea solutionãrii lor de cãtre personalul de specialitate se face de cãtre seful
compartimentului cãruia i s-a trimis petitia de cãtre compartimentul prevãzut la alin. (1) al art. 6.

(2) Functionarii publici si persoanele încadrate cu contract individual de muncã sunt obligate sã rezolve numai petitiile care le
sunt repartizate potrivit alin. (1), fiindu-le interzis sã le primeascã direct de la petenti, sã intervinã sau sã depunã stãruintã pentru solutionarea
acestora în afara cadrului legal.

Art. 13. - Semnarea rãspunsului se va face numai de cãtre seful compartimentului care a solutionat petitia. În rãspuns se va indica
în mod obligatoriu temeiul legal al solutiei adoptate.

Art. 14. - Semestrial autoritãtile si institutiile publice vor analiza activitatea proprie de solutionare a petitiilor, pe baza raportului
întocmit de compartimentul prevãzut la alin. (1) al art. 6.

Art. 15. - Constituie abatere disciplinarã si se sanctioneazã potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor
publici sau, dupã caz, potrivit legislatiei muncii urmãtoarele fapte:

a) nerespectarea termenelor de solutionare a petitiilor, prevãzute în prezenta ordonantã;
b) interventiile sau stãruintele pentru rezolvarea unor petitii în afara cadrului legal;
c) primirea direct de la petitionar a unei petitii în vederea rezolvãrii, fãrã a fi repartizatã de seful compartimentului.
Art. 16. - La data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante se abrogã orice dispozitii contrare.
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