
                              

                  
 
 
 

Transparență în Uniunea Europeană! 
 
Pe 22 martie 2011 Tribunalul Curții de Justiție a Uniunii Europene a decis că practica Consiliului 
Uniunii Europene de a permite accesul la documente ce priveau negocieri legislative, doar după 
acoperirea în prealabil a numelor statelor membre ce făceau respectivele propuneri, este ilegală. În 
decizia sa, Tribunalul constată: “Transparența … contribuie la consolidarea democrației prin faptul că 
permite cetățenilor să controleze totalitatea informațiilor care au constituit fundamentul unui act 
legislativ. Astfel, posibilitatea cetățenilor de a cunoaște fundamentele acțiunilor legislative este o 
condiție a exercitării efective de către aceștia din urmă a drepturilor lor democratice.” 
 
Procesul a fost adus în fața Curții de Access Info Europe, organizație dedicată promovării transparenței 
la nivelul Uniunii Europene. 
În luna iunie 2011, Consiliul a atacat cu recurs decizia Curții care ar transparentiza activitatea la nivelul 
Consiliului. 
 
În spiritul principiilor bunei guvernări, cerem Guvernului României să nu se alăture Consiliului în acest 
atac la adresa transparenței la nivelul Uniunii Europene. 
Transparența procesului legislativ este esențială pentru ca guvernele și instituțiile europene să se 
bucure de legitimitate în fața cetățenilor lor, funcționând în baza unor procese decizionale la care 
cetățenii pot participa. Având în vedere că peste 50% din legislația națională provine de la nivelul 
Uniunii Europene, cetățenii trebuie să participe la dezbaterile legilor pe care vor trebui să le respecte.  
 
În cazul în care demersul Consiliul Uniunii Europene în fața Curții de Justiție va avea succes, 
constructul politic european, bazat pe transparență, participare publică și implicare civică, va avea de 
suferit daune de nerecuperat. 
 
Solicităm Guvernului României să apere transparența în Uniunea Europeană, condamnând decizia 
Consiliului și încurajând și guvernele altor state membre să susțină cauza în favoarea dreptului 
publicului de a avea acces la informații, drept fundamental cetățenesc într-o democrație funcțională. 
 
Fundația Soros Romania Adresă: str. Căderea Bastiliei nr. 33, sector 1, cod poștal: 010613, 
București, România, Web: www.soros.ro, Tel: +40 21 212 11 01, Fax: +40 21 212 10 32, Email: 
achifan@soros.ro, (Andreea Chifan, Manager programe).  
 
ActiveWatch – Agenția de Monitorizare a Presei, Membru al rețelei Reporteri fără Frontiere 
Adresă: Calea Plevnei nr. 98, sector 1, București, România, www.activewatch.ro, Tel: +4021 313 40 47, 
Fax: +4021 637 37 67, E-mail: liana@activewatch.ro, (Liana Ganea, Coordonator de program). 
 
Institutul pentru Politici Publice Adresă: Diplomat Business Center, str. Sevastopol nr. 13-14, 
camera 105, sector 1, cod poștal: 010991, București, Romania, Web: www.ipp.ro, Tel: +4 021 212 3126, 
+4 021 212 3127, Fax: +4 021 212 3108, E-mail: violeta@ipp.ro, (Violeta Alexandru, Director).  
 
Centru pentru Jurnalism Independent Adresă: str. Regina Elisabeta nr. 32, et. 1, sector 5, cod 
poștal: 050017, București, România, Web: www.cji.ro, Tel: +40 21 311 13 75, Fax: +40 21 311 13 76, E-
mail: staff@cji.ro, (Ioana Avădani, Director executiv). 
 
Centrul de Resurse pentru Participare Publică Adresă: str. Petru Maior nr. 9 sector 1, București, 
România, Tel: +40 31 1050 755, Fax: +40 31 1050 756, E-mail: cere@ce-re.ro, (Oana Preda, Director 
executiv). 
 
Centrul de Resurse Juridice Adresă: str. Arcului nr. 19, sector 2, cod poștal 021034, București, Tel: 
+40 21 212 06 90, +40 21 212 06 91, Fax: +40 21 212 05 19, E-mail: office@crj.ro, (Georgiana 
Iorgulescu Director executiv). 


