
TINERII  DIN  RĂDĂUȚI
Viitori cetățeni activi?
Partea I - Drepturi și libertăți fundamentale
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Democrație reprezentativă / Democrație participativă

DEZVOLTAREA  SOCIETĂȚILOR

CONSTRÂNGERI  FIZICE  /  GEOGRAFICE

ALEGERI  PERIODICE

PARICIPARE  LA  PROCESUL  DECIZIONAL

PRINCIPIUL  RESPONSABILITĂȚII

URMĂRIREA  UNOR  INTERESE  GENERALE ,

A  BINELUI  PUBLIC



România este stat de drept, democratic și

social, în care demnitatea omului, drepturile

și libertățile cetățenilor cetățenilor, libera

dezvoltare a personalității umane, dreptatea

și pluralismul politic reprezintă valori

supreme, în spiritul tradițiilor democratice ale

poporului român și idealurilor Revoluției din

decembrie 1989, și sunt garantate.

ART. 1 ALIN. 3





DREPTURI ȘI LIBERTĂȚI FUNDAMENTALE

INVIOLABILITĂȚI

Dreptul la viață

Dreptul la integritate

fizică

Libertatea individuală

Dreptul la apărare

Dreptul la liberă

Dreptul la viață

      circulație

privată

DREPTURI

ȘI  LIBERTĂȚI  SOCIAL-

ECONOMICE  ȘI

CULTURALE

Dreptul la învățătură

Accesul la cultură

Dreptul la un mediu

Dreptul la muncă și

Dreptul la grevă

Dreptul la proprietate

sănătos

protecție socială

DREPTURI

POLITICE

Dreptul la vot

Dreptul de a fi ales



DREPTURI

SOCIAL-POLITICE

Libertatea conștiinței

Libertatea de exprimare

Dreptul la informație

Libertatea întrunirilor

Dreptul la asociere

DREPTURI

GARANȚII

Dreptul la petiționare

Dreptul persoanei vătămate de o

autoritate publică



Dreptul la liberă exprimare



Art .  30  din  Constituția  României

(1) Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea

creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin

alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile.

(2) Cenzura de orice fel este interzisă.

(3) Libertatea presei implică şi libertatea de a înfiinţa publicaţii.

(4) Nici o publicaţie nu poate fi suprimată.

(5) Legea poate impune mijloacelor de comunicare în masă obligaţia de a face

publică sursa finanţării.

(6) Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa

particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine.

(7) Sunt interzise de lege defăimarea ţării şi a naţiunii, îndemnul la război de

agresiune, la ură naţională, rasială, de clasă sau religioasă, incitarea la

discriminare, la separatism teritorial sau la violenţă publică, precum şi

manifestările obscene, contrare bunelor moravuri.

(8) Răspunderea civilă pentru informaţia sau pentru creaţia

adusă la cunoştinţă publică revine editorului sau realizatorului, autorului,

organizatorului manifestării artistice, proprietarului mijlocului de multiplicare, al

postului de radio sau de televiziune, în condiţiile legii. Delictele de presă se

stabilesc prin lege.



Situația  1

Elevii descoperă un site în care pot scrie evaluări cu privire la

adresa profesorilor, chiar sub anonimat. Unii dintre elevi,

adresează chiar injurii profesorilor pe respectivul site. 

Aflând de această situație, conducerea școlii cere închiderea

site-ului și tragerea la răspundere a celor vinovați. 

Se încalcă anumite drepturi? Dacă da, care sunt acelea?





Dreptul la viață privată





Dreptul la informație



(1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice

informaţie de interes public nu poate fi îngrădit.

(2) Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce

le revin, sunt obligate să asigure informarea

corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi

asupra problemelor de interes personal.

(3) Dreptul la informaţie nu trebuie să prejudicieze

măsurile de protecţie a tinerilor sau securitatea

naţională.

(4) Mijloacele de informare în masă, publice şi

private, sunt obligate să asigure informarea corectă

a opiniei publice.

ART. 31 – DREPTUL LA INFORMAŢIE



LEGEA NR. 544/2001 – LIBERUL ACCES LA
INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

● Suma plătită de primărie pentru

organizarea spectacolului X;

● O copie a contractului de concesiune

pentru un anume spațiu public;

● O copie a contractului de deszăpezire

din localitate;

● Stadiul unei lucrări publice;

INFORMAȚII  

EXCEPTATE

Date cu caracter personal

Documente clasificate

Secrete comerciale / financiare (concurență

loială)

Informații privind proceduri judiciare în curs;

Informații privind anchete penale / disciplinare;



Cererea de
informații de
interes
public

Prin  e-mail  sau
depusă  în  scris  la
sediul
unei  instituții
publice

CE  TREBUIE  SĂ  CONȚINĂ?

Datele de identificare ale solicitantului

Care sunt documentele solicitate

Cum doriți primirea răspunsului (prin

e-mail, în scris, sau prin acces la sediul

instituției pentru consultarea

informației)

TERMENE  DE  RĂSPUNS

5 zile dacă informația nu există la instituție

sau dacă nu e de competența ei

(caz în care trebuie să o direcționeze către

instituția competentă)

10 zile (regula)

30 zile (pentru informații complexe, ca

excepție).





Art. 21 din Legea 544/2001 - Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat pentru

aplicarea legii = abatere disciplinară.

Reclamaţie la conducătorul autorităţii sau al instituţiei publice respective în termen

de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă de către persoana lezată.

Sancțiuni disciplinare:
a) mustrare scrisă;

b) diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioadă de până la 3 luni;

c) suspendarea dreptului de avansare în gradele de salarizare sau, după caz, de

promovare în funcția publică pe o perioadă de la 1 la 3 ani;

d) retrogradarea în funcția publică pe o perioadă de până la un an.

RECLAMAȚIA ADMINISTRATIVĂ



Informații publice din
oficiu



Promovarea competiției în
ocuparea posturilor publice



Monitorizarea respectării
legislației



Alte instrumente:

www.transparenta-bugetara.gov.ro

Platformă unde pot fi consultate veniturile și

cheltuielile instituțiilor publice

www.e-licitatie.ro



DREPTUL  DE
PETIȚIONARE



Art. 51 – Dreptul de petiţionare

(1) Cetăţenii au dreptul să se adreseze autorităţilor

publice prin petiţii formulate numai în numele

semnatarilor.

(2) Organizaţiile legal constituite au dreptul să

adreseze petiţii exclusiv în numele colectivelor

pe care le reprezintă.

(3) Exercitarea dreptului de petiţionare este scutită

de taxă.

(4) Autorităţile publice au obligaţia să răspundă la

petiţii în termenele şi în condiţiile stabilite potrivit

legii.

DREPTUL DE PETIȚIONARE



Ordonanța  nr .  27/2002  privind  activitatea  de  soluționare  a
petițiilor

Petiție = cererea, reclamatia, sesizarea sau propunerea formulata în

scris ori prin posta electronică, pe care un cetatean sau o organizație

legal constituita o poate adresa autorităților și instituțiilor publice

centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și

ale celorlalte organe centrale, companiilor și societatilor naționale,

societatilor comerciale de interes judetean sau local, precum și regiilor

autonome, denumite în continuare autorități și institutii publice.

Termen de răspuns: 30 de zile.
Important:   
Menționați clar ce anume se solicită;

Menționați datele de identificare;

Menționați modalitatea de primire a răspunsului;

Dată, semnătură

Solicitare număr de înregistrare.



Petiții  greșit  îndreptate

Art. 6 alin. 1

Petitiile greșit indreptate vor fi trimise în termen de 5 zile de la

înregistrare de către compartimentul prevăzut la art. 6 alin. (1)

autorităților sau instituțiilor publice care au ca atribuții rezolvarea

problemelor sesizate, urmand ca petitionarul să fie instiintat

despre aceasta.

5 zile





II. ÎNDATORIRI
FUNDAMENTALE FIDELITATEA

FAȚĂ  DE  ȚARĂ

CONTRIBUȚII

FINANCIARE

APĂRAREA

ȚĂRII

EXERCITAREA

DREPTURILOR  ȘI

LIBERTĂȚILOR



CUM PUTEM SĂ NE IMPLICĂM ÎN
VIAȚA COMUNITĂȚII?

APLICAȚIA  E-RĂDĂUȚI ,  DEZVOLTATĂ  

DE  ASOCIAȚIA  RĂDĂUȚIUL  CIVIC



Vă  așteptăm  alături!

WWW.RADAUTIULCIVIC.RO
DE  LA  CETĂȚENI ,  PENTRU  COMUNITATE


