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(1) Autoritățile și agențiile publice menționate la articolul 2 au obligația de a înființa un birou de relații publice separat, cu personalul necesar, care trebuie să fie instruit și care trebuie să primească, să se înregistreze și să se ocupe de soluționarea petițiilor. Jurisprudența (2) Pentru
soluționarea corectă și legală a petițiilor, compartimentul menționat la alineatul (1) este publicat în Comisia Oficială de Sănătate. Informațiile menționate la alineatul (1) au fost trimise departamentelor specializate cu un calendar pentru trimiterea unui răspuns. Jurisprudența (3)
Compartimentul menționat la alineatul (1) se înlocuiește cu: (1) trebuie să continue să elaboreze o rezoluție și să elaboreze un răspuns pentru o anumită perioadă de timp. Răspunsul solicitantului va fi trimis doar prin intermediul biroului care a înregistrat petiția, care este, de asemenea,
responsabilitatea depunerii și arhivare. (4) Propunerile trimise incorect sunt trimise în termen de 5 zile de la înregistrarea de către biroul menționat la alineatul (1). (1) Agențiiguvernamentale sau agenții ale căror sarcini sunt legate de soluționarea problemelor ridicate în petiție. 27/2002
privind reglementarea soluționării petițiilor. Cumpărați un document actualizat sau selectați un abonament Law5 care vă permite să accesați orice formular actualizat. În conformitate cu articolul 107 din Constituția României și cu articolul 1 alineatul (IV)7 din Legea 107 a Parlamentului
European și a Consiliului din 17 mai 1999 privind protecția mediului, a mediului și a mediului în Comunitate, Comisia, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 1 751/2001 privind autoritatea Guvernului de a emite decrete, Guvernul României adoptă prezentul decret. Articolul 1 se
înlocuiește cu: - Jurisprudența (1) Scopul acestui ordin este de a reglementa exercitarea dreptului cetățenilor de a adresa petiții autorităților publice în nume propriu. Amendamente (1) (2) Dreptul de a adresa petiții este recunoscut și de organizațiile recunoscute legal care pot depune petiții
în numele colectivelor pe care le reprezintă. Articolul 2 Articolul 2. - Amendamente (1), Jurisprudență, Jurnale (2) În sensul prezentei ordonanțe, o petiție înseamnă o cerere, plângere, sesizare sau propunere făcută în scris sau prin e-mail că un cetățean sau o organizație legal stabilită se
poate adresa agențiilor administrației centrale și locale, ministerelor serviciilor publice descentralizate și altor oficii administrativ-teritoriale centrale, companiilor naționale, companiilor care reprezintă interesele județene sau locale și autorităților autonome. Articolul 3 se înlocuiește cu: -
Jurisprudență, reviste (1) Petițiile adresate autorităților și instituțiilor publice menționate la articolul 2 trebuie soluționate la timp și în conformitate cu condițiile prevăzute în prezentul ordin. Articolul 4 se înlocuiește cu următorul text: - (1) Șefii organismelor și instituțiilor publice menționați la art.
Articolul 5 se înlocuiește cu: - Jurisprudență, reviste (1) Pentru a autoriza petițiile adresate acestora de către șefii de guvern și agențiile guvernamentale menționate, acestea trebuie să dispună de măsuri pentru a investiga și analiza în detaliu toate aspectele menționate în ele. Articolul 6 se
înlocuiește cu: - Amendamentele (1), trimiterile (1), Jurisprudența (1) Autoritățile și instituțiile publice menționate la articolul 2 au obligația de a înființa un departament de relații publice separat, cu personalul necesar, care trebuie să fie instruit și care trebuie să primească, să se înregistreze
și să se ocupe de soluționarea petițiilor. Jurisprudența (2) Pentru soluționarea corectă și legală a petițiilor, compartimentul menționat la alineatul (1) este publicat în Comisia Oficială de Sănătate. Informațiile menționate la alineatul (1) au fost trimise departamentelor specializate cu un
calendar pentru trimiterea unui răspuns. Jurisprudența (3) Compartimentul menționat la alineatul (1) se înlocuiește cu: (1) trebuie să continue să elaboreze o rezoluție și să elaboreze un răspuns pentru o anumită perioadă de timp. Răspunsul solicitantului va fi trimis doar prin intermediul
biroului care a înregistrat petiția, care este, de asemenea, responsabilitatea depunerii și arhivare. (4) Propunerile trimise incorect sunt trimise în termen de 5 zile de la înregistrarea de către biroul menționat la alineatul (1). (1) Agențiiguvernamentale sau agenții ale căror sarcini sunt legate de
soluționarea problemelor ridicate în petiție. Negarea de neconstituționalitate (1), Sf. 7. - Amendamentele (1), Legea cazurilor, Jurnalele (1) Petițiile anonime sau cele în care identitatea solicitantului nu este introdusă nu sunt luate în considerare și trebuie clasificate în conformitate cu Ordinul.
Articolul 8 se înlocuiește cu: - Amendamentele (1), Jurisprudența, Jurnalele (1) (1) (1) Autoritățile competente și agențiile guvernamentale sunt obligate să raporteze solicitantului un răspuns în termen de 30 de zile de la data înregistrării petiției, indiferent dacă decizia este favorabilă sau
nefavorabilă. Derogări de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, în temeiul art. Noua perioadă de 30 de zile ar trebui să funcționeze. Modificări (1), articolul 9 din Legea privind cazurile. - Amendamente (1), Case Act, Jurnale (3), Doctrină (1) În cazul în care problemele menționate în petiție
necesită investigații suplimentare, șeful unui organism public sau agenție poate prelungi perioada menționată în art. Articol. - Amendamente (1), Refuzuri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență (1) În cazul în care solicitantul apelează la mai multe petiții citând aceeași întrebare, acestea
vor fi obligate, solicitantul va primi un răspuns. Refuzuri de neconstituționalitate (1) (2) În cazul în care o nouă petiție cu același conținut este primită după primirea unui răspuns, aceasta trebuie să fie introdusă în numărul original, cu mențiunea că a fost răspuns. Negarea de
neconstituționalitate (1), art. - Refuzuri de neconstituționalitate (1), Caz de drept, reviste (1) Dacă anumite aspecte ale activităților unei persoane sunt menționate în petiție, aceasta nu poate fi rezolvată de către o persoană fericită sau subordonată acestora. Articolul 12 se înlocuiește cu
următorul text: --(1) Distribuirea cererilor de autorizare a acestora de către personalul specializat este acceptată de către șeful biroului la care a fost depusă cererea de către biroul menționat la alineatul (1). Articolul 6 alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text: 2. Funcționarii publici și
persoanele cărora li se încheie contracte individuale de muncă sunt obligate să ia în considerare numai cererile care le-au fost atribuite în conformitate cu alineatul (1). În cazul unor astfel de plângeri, Comisiei, în cazul afirmațiilor menționate la alineatul (1), i se interzice să le accepte direct
de la solicitanți, să le interfereze sau să le supună în afara domeniului juridic. Articolul 13 se înlocuiește cu: - Amendamentele (1), Jurisprudența, revistele (4) Răspunsul la semnătură trebuie să fie făcut numai de către șeful departamentului, care a soluționat petiția. Răspunsul oferă în mod
necesar temeiul juridic al deciziei. Modificări (1) Articolul 14. Pe o bază de șase luni, autoritățile și agențiile publice ar trebui să își revizuiască propriile activități privind soluționarea petițiilor pe baza raportului întocmit de departamentul menționat la alineatul (1). Articolul 6 alineatul (1) se
înlocuiește cu următorul text: - Negarea de neconstituționalitate (1), jurisprudență, reviste (2) constituie abatere disciplinară și este autorizată în conformitate cu prevederile Legii nr. Jurisprudență) intervenție sau insiune pentru soluționarea petițiilor în afara domeniului juridic;c) obținerea unei
cereri direct de la solicitant pentru permisiune, fără a fi distribuite de către șeful departamentului. Modificări (1) Articolul 16. De la data adoptării prezentului decret, orice dispoziții contrare vor fi abrogate. PRIM-MINISTRU ADRIAN NĂSTASE Contrasemnează: Ministrul Administrației Publice,
Ministrul Informațiilor Publice Octave Kosmanka, Vasile Dinku București, 30 ianuarie 2002. Nr. 27.Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați un document actualizat sau alegeți un abonament Law5 vă permite să accesați orice formular actualizat. Actualizat.
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