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Asociația Civică Stradală este un grup civic de inițiativă, care
reprezintă interesele cetățenilor unei străzi.
1. Se formează prin libera voință a locuitorilor unei străzi
2. Se formează pentru a soluționa problemele care afectează viața
cotidiană a membrilor (condiții de locuire, probleme de vecinătate,
servicii publice, siguranța lor și a familiilor pe stradă, acces la transport,
acces la un mediu sănătos, la spații de recreere etc.)
3. Este o structură deschisă, la care cetățenii de pe strada respectivă pot
adera sau se pot retrage oricând
4. Este o structură democratică, în care nu există ierarhie, toți membrii
sunt egali şi fiecare membru are un vot
5. Se auto-organizează şi își stabilește prioritățile de acțiune prin decizia
majorității
6. Activitatea Asociației civice se bazează pe voluntariatul membrilor
7. Membrii participă la activităţile Asociației după posibilități: unii se
implică direct în acțiuni, iar alții (de obicei cei mai în vârstă) doar prin
participare la consultare şi decizie
8. Comunică intențiile și rezultatele acțiunilor tuturor cetățenilor de pe
stradă, chiar dacă nu sunt membrii ai Asociației
9. Reprezintă strada în relațiile cu autoritățile publice, prestatorii de
servicii şi alte instituții şi organizații – partener al autorității publice în
decizii legate de comunitate
10. Este o formă de auto-împuternicire şi activare a cetățenilor în viața
publică a localității
Când sunt consultați cetățenii?
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Când se hotărăște bugetul local



Când se fac lucrări pe strada dvs.



Când se stabilesc investiții pentru
anii următori



Când apar probleme care
afectează calitatea vieții, condițiile
și confortul locuirii

CE NU ESTE Asociația Civică Stradală ?
 Asociația Civică Stradală NU ESTE asociație de proprietari
deoarece cetățenii unei străzi au în comun doar strada pe care
locuiesc și nu au alte părți comune de administrat
 Asociația Civică Stradală nu este organizație non-profit, deoarece
nu este persoană juridică, nu are răspundere legală și nu are
sistem de contabilitate
Asociații Stradale cu structură ONG. Proprietarii de pe o stradă
cu case se pot asocia într-o asociație conform OG nr. 26/2000
privind asociațiile și fundațiile, completată și republicată. Asociația
s-ar putea crea prin inițiativa a minimum 3 proprietari, iar scopul
asociației ar fi buna administrare a străzii pentru asigurarea
condițiilor bune de locuit pentru locuitorii ei. Costul înființării
asociației ajunge la suma de 1770 lei și ar putea fi greu de suportat
de cetățeni. Înființarea unei organizații non-guvernamentale
durează aproximativ 2 luni (timp necesar pentru a se emite decizia
judecătorească definitivă și a se face înregistrarea în Registrul
persoanelor juridice fără scop patrimonial). Asociația pe structura
ONG va funcționa pe baza unui Statut, a unui Act constitutiv și a
unui Regulament de organizare și funcționare și va fi condusă de
un Comitet director. Vor trebui asigurate contra cost serviciile de
management și contabilitate a Asociației. Structura ONG este o
alternativă practică și fezabilă pentru care proprietarii pot opta prin
consens.

DREPTURILE locuitorilor străzii
Locuitorii străzii au următoarele drepturi:
1. Dreptul la condiții decente de locuire: liniște, protecția caselor împotriva
vibrațiilor create de trafic, protecția persoanelor împotriva poluării aerului,
apei şi a poluării sonore
2. Dreptul la siguranță a individului şi a familiei în locuințe şi pe domeniul
public
3. Dreptul la facilitățile fiscale şi tehnice privind zonele de protecție de
arhitectură
4. Dreptul la servicii publice de calitate, inclusiv întreținerea rețelelor şi
intervențiile de urgență
5. Toți rezidenții au dreptul la acces pe stradă și la parcare pentru mașinile
personale sau ale vizitatorilor
6. Firmele care au sediul pe stradă au dreptul la cel puțin un loc de parcare
7. Toți locuitorii străzii indiferent de calitatea pe care o au, de proprietar sau
chiriaș, se pot implica în măsura posibilităților, în deciziile privind buna
locuire
8. Agenții economici de pe stradă trebuie să respecte drepturile rezidenților

Lista poate fi modificată și completată, în funcție de experiența Asociațiilor
Civice Stradale formate și funcționale, de modificările legislative și de orice
alte situații care afectează condițiile de locuire ale populației.
SFATURI de la membrii Asociațiilor
Civice Stradale
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Problemele se identifică în comun
Soluțiile se analizează în comun
Deciziile se iau în comun
Fiecare persoană are dreptul la
propriile opinii, sugestii, propuneri
Inițiatorul coordonează soluționarea
problemei
Implicați-vă dacă vreți să reușiți, aveți
timp și puteți să acționați!
Sărbătoriți victoriile !!!
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ASOCIAȚIA CIVICĂ STRADALĂ
4 pași spre implicare
Pasul 1. Întâlnirea de constituire: anunțați inițiativa de formare a
Asociației Civice Stradale invitându-i pe toți cei interesați (prin invitație
scrisă transmisă fiecărei gospodării sau afișaj pe stradă). Întâlnirea de
constituire se organizează într-o locație din vecinătate și se discută scopul,
obiectivele, acțiunile ce urmează a fi întreprinse şi rezultatele așteptate.
 Dacă cetățenii decid să înființeze Asociația Civică Stradală ca grup
obștesc de inițiativă şi acțiune, atunci activitatea asociației poate fi
reglementată printr-un PROTOCOL DE COLABORARE între membri.
 Dacă cetățenii decid înființarea unei asociații de tip ONG, se va adopta
un Statut şi un Act constitutiv şi se pregătește înregistrarea asociației
ca persoană juridică non-profit, conform Ordonanței Guvernului nr.
26/2000, privind asociațiile și fundațiile, iar costurile de înființare vor fi
suportate de membrii viitoarei asociații.
 Rezultatele întâlnirii sunt anunțate tuturor locuitorilor străzii prin afișaj
sau note/pliante scrise în cutiile poștale.

Pasul 2. Întâlnirea de organizare: la această întâlnire, locuitorii străzii
 Stabilesc priorități după urgența şi importanța problemelor străzii
 Elaborează un Plan de acțiune pentru soluționarea problemelor străzii
cu termene şi responsabili de activități
 Hotărăsc dacă formează un Colectiv operativ, cu membrii voluntari ai
asociației, care să coordoneze activitățile din Planul de acțiune și să
monitorizeze rezolvarea problemelor de locuire semnalate de membri
 Hotărăsc demersurile birocratice pentru implementarea intervențiilor
(avize/acorduri pentru utilizarea spațiului public, avizul proprietarilor
pentru intervenții pe proprietatea privată, etc.)
 Rezultatele întâlnirii sunt anunțate tuturor locuitorilor străzii prin afișaj
sau note/pliante scrise în cutiile poștale.
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Pasul 3: Întâlnirile operative periodice: membrii asociației de întâlnesc
periodic, se informează, se consultă și urmăresc modul de rezolvare a
problemelor
 Membrii asociației stabilesc modul de acțiune concret pentru fiecare
activitate inclusă în Planul de activități
 Membri se informează reciproc despre noi probleme apărute pe stradă,
despre exemple de bune practici, modificări legislative, hotărâri și
regulamente locale
 Locuitorii îşi asumă responsabilități pentru rezolvarea problemelor în
funcție de interes şi timpul disponibil. Este bine ca persoana care
identifică o problemă, să urmărească soluționarea ei.
Pasul 4: Implicare prin acțiune
 Membrii asociației se implică direct în acțiuni concrete: amenajarea
fațadelor prin instalarea ghivecelor de flori suspendate, instalarea
cutiilor poștale, marcarea zonelor de pe trotuare și carosabil care
necesită reparații de urgență, solicitări scrise la autorități locale și la
prestatorii de servicii pentru intervenții de urgență
 Membrii asociației propun inițiative care conduc la îmbunătățirea
calității vieții și coordonează promovarea acestor inițiative: propuneri de
regulamente locale, facilități fiscale, îmbunătățirea serviciilor publice
etc.
 Asociația Civică stradală organizează periodic întâlniri pe teme propuse
de cetățeni cu reprezentanți ai instituțiilor publice, prestatorilor de
servicii, agenților economici etc.
 Reprezentanții Asociației Civice pot susține solicitările şi inițiativele
asociației participând la ședințele Consiliului Local.
 Întâlnirile de schimb de experiență între Asociațiile Civice sunt foarte
utile deoarece se găsesc soluții la probleme comune și asociațiile se
solidarizează pentru inițiative comune
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PLANUL DE ACȚIUNI
al Asociației Civice Stradale
Membrii Asociației decid împreună care sunt problemele importante și
urgente care afectează confortul locuirii și buna vecinătate. Ei propun
activitățile care vor soluționa aceste probleme și se înscriu voluntar să
acționeze, în funcție de posibilități și timpul de care dispun.
Membrii asociației stabilesc lista de acțiuni prioritare (exemplu):
1. Stabilirea parcărilor de reședință (Regulament Consiliul Local)
2. Inventarierea și reglementarea caselor nelocuite (pericol sanitar
și social)
3. Îmbunătățirea condițiilor de locuire (eliminarea sau diminuarea
factorilor de poluare a aerului, zgomot și vibrații produse de
traficul rutier intens)
4. Asigurarea siguranței cetățenilor prin instalarea camerelor video
pentru urmărirea încălcărilor regulilor de circulație și pentru
respectarea ordinii publice (Poliția Locală și Jandarmeria)
5. Asigurarea circulației pietonilor în siguranță (Poliția Locală și
Poliția de Circulație)
6. Instalarea semnelor de circulație și a celor de orientare turistică
7. Asistență pentru problemele de vecinătate (în curțile cu mai mulți
proprietari)
8. Reabilitarea și întreținerea sistemului de canalizare stradală
(prestatorul de servicii local)
9. Dotarea străzii cu coșuri de gunoi și cutii pentru pungi deșeuri
animale pentru proprietarii de câini
10. Întâlniri periodice cu instituțiile publice și prestatorii de servicii
pentru rezolvarea problemelor edilitare
11. Informarea tuturor cetățenilor de pe stradă despre activitățile
Asociație Civice Stradale

Pentru a soluționa aceste priorități membrii asociației întocmesc planul de
activități:

INIȚIATIVELE
ASOCIAȚIILOR CIVICE STRADALE
Un membru al Asociației Civice
Strada Nicolae Bălcescu (Brașov)
găzduiește pe fațada casei sale un
panou cu Calendarul cultural al
Brașovului pentru informarea
vecinilor și turiștilor.

Un membru al Asociației Civice
Strada Castelului a realizat designul pentru numere de casă
personalizate care au fost instalate
pe toate cele 118 case de pe stradă
La propunerea Asociațiilor
Civice Strada V. Saftu și
Strada
N.
Bălcescu
(Brașov) și Strada Laterală
(Vulcan) au fost amenajate
spații verzi pentru recreere
și reducerea poluării.

La propunerea Asociațiilor Civice
Stradale au fost amplasate
plăcuțele cu istoricul denumirii
străzilor.
Un membru al Asociației Civice
Strada Barițiu propune instalarea
însemnelor cu simbolul calului ca
motiv de
amenajare a străzii,
deoarece în trecut pe aceasta
stradă se organiza Târgul cailor.
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INIȚIATIVELE
ASOCIAȚIILOR CIVICE STRADALE
Asociațiile Civice Stradale din Centrul
istoric al municipiului Brașov au instalat 9
cutii cu pungi pentru colectarea
deșeurilor animale de pe trotuare. Astfel
proprietarii de animale de companie se
implică în păstrarea curățeniei pe
domeniul public.

Un membru al Asociației Civice
Stradale Poarta Schei a
reabilitat
fațada imobilului
folosind materiale tradiționale și
tehnologia
modernă,
respectând cerințele pentru
clădirile de patrimoniu. La zidărie a fost reconstituit elementul de decor
,,calul cu aripi - Pegassus’’ din documente de arhivă. La structura de lemn,
a fost reconstituită vitrina fostei prăvălii și amenajată pentru funcțiunea
prezentă, cea de cafenea.
Membrii Asociațiilor Civice Strada Laterală din comuna Vulcan și Strada
Bisericii din comuna Hălchiu (județul Brașov) au plantat arbori de-a lungul
străzilor și au ajutat la repararea podețelor peste pârâul de pe mijlocul
străzii. Astfel, circulația pe aceste străzi devine mai sigură și mai plăcută
pentru locuitorii comunelor
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ORGANIZAREA ACTIVITĂȚILOR
Asociației Civice Stradale
Locuitorii străzii sunt invitați
la întâlnirile Asociației Civice
Stradale prin INVITATII
scrise afișate pe stradă
(locuri de afișaj public sau pe
porți), prin telefon și prin
mesaje SMS. Invitația
conține data, ora și locul
întâlnirii și temele de discuție
sau hotărârile ce urmează a
se lua.
La sfârșitul întâlnirii se scrie MINUTA întâlnirii, care conține rezumatul
discuțiilor, soluțiile sau hotărârile adoptate și pașii următori care se vor
întreprinde.

PROTOCOL DE COLABORARE
Preambul
Semnatarii prezentului protocol de colaborare sunt proprietari de imobile de pe
strada _________________ din localitatea _________________, care doresc să
se implice activ în rezolvarea problemelor de infrastructură, servicii publice,
amenajări şi intervenții urbane, conservarea şi protecția patrimoniului şi liniște şi
siguranță pe domeniul public. Rezolvarea problemelor identificate va conduce la
îmbunătățirea condițiilor de locuire şi de vecinătate şi la îmbunătățirea calității
vieții pe străzile pe care locuiesc. Semnatarii protocolului de colaborare se
constituie într-o Asociație Civică Stradală, ca grup civic de inițiativă care
acționează unitar, colaborează cu toate instituțiile şi firmele responsabile de
rezolvarea problemelor identificate şi participă la decizia publică pe teme de
interes
pentru
îmbunătățirea
condițiilor
de
locuit
în
localitatea
__________________________
Asociația Civică are următoarele caracteristici:
 Se formează pentru a soluționa problemele care afectează viața cotidiană a
membrilor (condiții de locuire, probleme de vecinătate, servicii publice,
siguranța lor și a familiilor pe stradă, acces la transport, acces la un mediu
sănătos, la spații de recreere etc.)
 Se formează prin libera voință a locuitorilor unei străzi
 Este o structură deschisă, la care cetățenii de pe strada respectivă pot adera
sau se pot retrage oricând
 Este o structură democratică, în care nu există ierarhie, toți membrii sunt egali
și fiecare membru are un vot
 Membrii participă la activităţile Asociației după posibilități: unii se implică direct
în acțiuni, iar alții doar prin participare la consultare şi decizie
 Activitatea Asociației civice se bazează pe voluntariatul membrilor
 Se auto-organizează și își stabilește prioritățile de acțiune prin decizia
majorității
 Comunică intențiile şi rezultatele acțiunilor tuturor cetățenilor de pe stradă,
chiar dacă nu sunt membrii ai Asociației
 Reprezintă strada în relațiile cu autoritățile publice, prestatorii de servicii şi alte
instituții şi organizații
 Este o formă de auto-împuternicire şi activare a cetățenilor în viața publică a
localității
I. OBIECTUL PROTOCOLULUI
Constituire
Art. 1. Proprietarii de imobile (case, apartamente, spații cu altă destinație
decât cea de locuință, case cu frontul la străzile din asociație) sau
împuterniciți ai proprietarilor de pe strada ___________________din
localitatea __________________ convin de comun acord la înființarea
Asociației Civice Strada ___________________, care este un grup civic de
inițiativă şi acțiune, nonprofit, neguvernamental şi apartinic.
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Scop
Art. 2. Înființarea Asociației Civice Strada ___________________ se face
prin liberul consimțământ a membrilor, în scopul susținerii bunăstării sociale prin
asigurarea condițiilor optime de locuire și vecinătate și buna administrare a străzii
prin participare civică, sprijinirea lucrărilor publice și de infrastructură și conservarea
monumentelor culturale.
Obiective
Art. 3. Asociația Civică Stradală va urmări îndeplinirea următoarelor obiective:
1. Semnalarea către autoritățile locale, supravegherea și reglementarea aspectelor
legate de întreținerea și îmbunătățirea domeniului public (circulație, mobilier urban,
marcaje)
2. Intervenția la instituțiile abilitate pentru reglementarea circulației, staționării și
parcării pe străzile din asociație, cu respectarea legislației în vigoare
3. Semnalarea către prestatorii de servicii și autoritățile locale, supravegherea și
reglementarea aspectelor legate de calitatea serviciilor publice (gaz, apă-canal,
electricitate, servicii comunicații prin cablu, salubritate etc)
4. Conservarea și protejarea patrimoniului construit (acoperișuri, fațade, curți, porți,
pasaje) în colaborare și cu ajutorul instituțiilor responsabile
5. Organizarea și participarea la activități civice-cetățenești, de implicare în decizia
publică, monitorizarea serviciilor publice și animație stradală
6. Semnalarea către instituțiile responsabile a aspectelor care afectează liniștea și
siguranța locuitorilor străzilor din asociație
7. Atragerea sponsorizărilor și donațiilor pentru acțiuni civice, dotări și evenimente
8. Atragerea finanțărilor prin proiecte și programe în colaborare cu instituții publice și
organizații ale societății civile pentru asigurarea dotărilor și bunei administrări a
străzii
II. MODALITĂŢI ŞI PRINCIPII DE COLABORARE
Membrii
Art. 4. (1) Poate deveni membru al Asociației Civice Stradale orice proprietar
al unui imobil situat pe strada ______________________ și străzile
adiacente, din localitatea _______________, care subscrie scopului şi
obiectivelor şi poate participa la activitățile Asociației Civice Stradale.
(2) Înscrierea în Asociația Civică Stradală se face prin adez iune scrisă
(3) Fiecare membru se angajează să sprijine şi/sau să participe la deciziile
privind inițiativele asociației şi la implementarea acțiunilor asociației
Art. 5. Activitatea membrilor Asociației Civice Stradale este voluntară, cu
excepția activității depuse în cadrul proiectelor finanțate din diferite surse, în
care echipele de proiect sunt remunerate conform prevederilor legislației
muncii pe perioada derulării proiectelor.
Drepturile membrilor
Art. 6. Membrii Asociației Civice Stradale au următoarele drepturi:
a) Să inițieze activități şi programe care deservesc scopul şi obiectivele asociației
b) Să participe la activitățile organizate de asociației
12

c) Să obțină sprijin pentru desfășurarea activității lor - sub toate formele şi în
limitele obiectivelor asociației
d) Să exprime liber şi argumentat opinii, sugestii, propuneri, critici în orice
probleme legate de obiectivele sau activitatea asociației
e) Să aibă acces la formele de informare şi documentare de care dispune
asociația
f) Să beneficieze de instruiri, specializare şi perfecționare cu sprijinul asociației, în
limita fondurilor disponibile;
g) Să se retragă din asociație prin cerere scrisă;
h) Să recomande noi membri și să disemineze informații despre activitatea
asociației.
Obligațiile membrilor
Art. 7. Membrii Asociației Civice Stradale au următoarele obligații:
a) Să respecte prevederile prezentului protocol de colaborare
b) Să participe la acțiunile şi programele inițiate şi derulate de asociație, după
posibilități;
c) Să coopereze în calitate de parteneri, în mod transparent, urmărind același
scop, în cadrul diferitelor activități ale asociației
d) Să nu utilizeze cele convenite în cadrul protocolului în scopuri religioase sau
politice.
Organizarea
Art. 8. Activitățile Asociației Civice Stradale sunt coordonate de o echipă
operativă formată din 3-5 membri aleși dintre membrii activi ai asociației
care au următoarele atribuții:.
a) Organizarea întâlnirilor Asociației Civice Stradale
b) Asigurarea comunicării între membrii asociației
c) Realizarea demersurilor, inițiativelor, acțiunilor aprobate de asociație.
d) Organizarea intervențiilor de urgență
e) Raportarea rezultatelor inițiativelor şi acțiunilor Asociației Civice Stradale
Art. 9. Asociația Civică Stradală se întâlnește lunar sau ori de câte ori este
nevoie, la convocarea echipei operative sau a cel puțin 3 membri ai
asociației. Frecvența întâlnirilor asociației depinde de activitățile derulate şi
poate fi modificată la cererea membrilor.
Art. 10. Hotărârile Asociației Civice Stradale sunt validate cu acordul majorității
membrilor prezenți. Hotărârile sunt comunicate tuturor membri lor Asociației
Civice Stradale în scris sau prin afișaj.

IV. ÎNCETAREA PROTOCOLULUI
Art. 12. Prezentul protocol încetează:
a) prin acord comun al membrilor Asociației Civice Stradale, consemnat într-un
act adițional;
b) de plin drept, în cazul în care semnatarii nu își respectă obligațiile asumate,
fără orice altă formalitate;
c) în cazul în care realizarea obiectului protocolului devine imposibilă din motive
independente de voința semnatarilor;
d) în caz de forță majoră.
V. DISPOZIŢII FINALE:
Art. 13. (1) Prezentul protocol poate fi modificat sau completat prin acordul comun
al membrilor Asociației Civice Stradale, consemnat într-un act adițional.
(2) Prezentul protocol este întocmit şi guvernat de legea română prin Constituția
României (art. 40.- Dreptul de asociere) şi în conformitate cu Declarația Universală
a Drepturilor Omului (art. 20, art. 23 alin. 4), Convenția Europeană pentru apărarea
drepturilor omului şi libertăților fundamentale (art. 11-Libertatea de întrunire şi
asociere), precum şi cu Pactul cu privire la drepturile civile şi politice (art. 21Dreptul de întrunire şi art. 22- Dreptul de asociere).
Prezentul protocol s-a încheiat şi semnat astăzi, ___________________ în
_______exemplare originale.
Semnatari:
Semnătura (membri)

Nume complet (membri)

_________________________________________

.

III. DURATA PROTOCOLULUI
Art. 11. Durata de funcționare a Asociației Civice Stradale este pe termen
nedeterminat.
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LEGISLAȚIA

PAC

Pentru inițiativa și implicarea cetățenilor




PUNCT DE ASISTENȚĂ ȘI CONSULTANȚĂ
pentru Asociațiile Civice Stradale
str. Poarta Schei nr. 35 - 500020 Brașov
Telefon/Fax:
0268-415033
Telefon:
0727-833101
E-mail:
asoidc@yahoo.com
Internet:
www.asoidc.ro





 Organizează întâlnirile periodice ale Asociaţiilor Civice Stradale
 Înregistrează problemele, sugestiile și propunerile cetățenilor și ajută la
soluționarea lor
 Organizează întâlniri cu reprezentanții instituţiilor publice şi prestatorilor



de servicii pe teme propuse de membrii Asociațiilor Civice Stradale
 Oferă asistenţă pentru procedurile birocratice în relaţia cu autorităţile
locale, prestatorii de servicii și utilități publice, agenți economici



 Oferă asistență juridică și medierea conflictelor pentru probleme de
vecinătate și pentru respectarea standardelor de locuire
 Implică voluntarii în activitățile Asociațiilor Civice Stradale
 Implementează proiecte de care beneficiază Asociațiile Civice Stradale
Program de lucru:
Luni – Vineri :
15

9:00 – 16:00



Constituția României stabilește drepturile cetățenilor de a interveni in
decizia publica: dreptul la asociere, dreptul la informare si obligația
autorităților de a informa, dreptul de a organiza si participa la mitinguri,
demonstrații, dreptul la petiționare, obligația statului de a răspunde
pentru prejudiciile cauzate, dreptul la inițiativă legislativă, etc.
Legea 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public
(modificată de: Legea 371/2006; Legea 380/2006; Legea 188/2007)
reglementează accesul tuturor celor interesați la informații si documente
care rezultă din activitatea autorităților și instituțiilor publice și a regiilor
autonome. Normele metodologice de aplicare a Legii 544/2001 includ
Modele de cerere, reclamație administrativă, răspuns la reclamație,
răspuns la cerere, etc.
Legea 52/2003 privind transparența decizională in administrația publică
reglementează posibilitatea de a interveni in procesul decizional și
obligațiile autorităților de a facilita participarea publicului la procesul
decizional. ( completată de Legea 242/2010.)
Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, republicată în 2010 și modificată de Legea 49/2007;
Legea 173/2007; prevede includerea unei secțiuni referitoare la
consultările pentru elaborarea proiectului de act normativ, pentru
prezentarea impactului actelor normative si o secțiune despre activitățile
de informare publică privind elaborarea și implementarea proiectului de
act normativ.
Legea 60/1991 privind organizarea si desfășurarea adunărilor publice,
modificata si republicata in 15.03.2004, asigura si reglementează
dreptul cetățenilor de a-si exprima opiniile politice, sociale sau de alta
natură, de a organiza și de a participa la mitinguri, demonstrații,
manifestații, procesiuni și orice alte întruniri.
Legea
nr.
554/2004
privind
contenciosului
administrativ,
reglementează modul de soluționare a litigiilor dintre cetățeni și
autoritățile publice atunci când drepturile si interesele cetățenilor sunt
lezate de acte administrative ilegale sau de refuzul autorităților de a
răspunde cetățenilor. Modificata de: OUG 190/2005; L. 262/2007; OUG
100/2007, L. 97/2008 și L. 100/2008
Ordonanța Guvernului 27/2002 privind reglementarea activității de
soluționare a petițiilor, rectificată și aprobată cu modificări de Legea
233/2002, reglementează modul în care cetățenii și organizațiile legal
constituite își exercită dreptul de a adresa petiții .autorităților publice
16

