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În cadrul primei întâlniri a Clubului OGP din data de 13 februarie 2014, 35 de reprezentanți ai
societății civile și ai administrației, precum și experți în comunicare au discutat despre Priorități și
propuneri pentru noul Plan național de acțiune (iulie 2014 – iunie 2016) pentru implementarea
angajamentelor asumate prin participarea la Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă.

Evenimentul a fost organizat de Cancelaria Primului-Ministru, care coordonează și monitorizează
procesul de implementare a angajamentelor Guvernului României pentru Parteneriatul pentru o
Guvernare Deschisă.
Scopul discuției a fost ca, pornind de la stadiul actual al Planului național de acțiune iulie 2012- iunie
2014, precum și de la principalele observații și recomandări cuprinse în Raportul pentru România
elaborat de Mecanismul Independent de Raportare al OGP pentru perioada 2012-2013, să se contureze
direcțiile pentru următoarele angajamente din noul Plan național de acțiune iulie 2014 – iunie 2016.
La întâlnire, a participat și domnul Codru Vrabie, evaluatorul IRM pentru România, care a prezentat pe
scurt scopul și structura Raportului, menționând faptul că recomandă formularea comentariilor legate
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Conform calendarului impus de Comitetul OGP, Guvernul României va trimite, în urma consultărilor
publice, către Comitetul OGP, până la 30 aprilie 2014, draft-ul final pentru feedback și pre-evaluare,
având obligația ca, la data de 15 iunie 2014, să publice varianta finală a Planului pe site-ul OGP
(www.opengovpartnership.org), iar, din data de 1
iulie 2014 să înceapă implementarea
angajamentelor.
Abordarea noului Plan, așa cum a reieșit din propunerea domnului Radu Puchiu, Secretar de Stat în
cadrul Cancelariei, vizează angajamente legate de creșterea transparenței, creșterea numărului de date
deschise publicate pe platforma unică data.gov.ro, pregătirea resurselor umane și promovarea
conceptului de date deschise prin cât mai multe mijloace de comunicare. De asemenea, noul Plan
trebuie să conțină obiective și termene clare, angajamente și acțiuni specifice, și rezultate măsurabile.

Propunerile celor prezenți au vizat următoarele:
- extinderea procesului de consultare și comunicare către mai multe categorii de public;
- utilizarea mai multor canale de promovare a OGP și a datelor deschise, precum pagina oficială a
Guvernului, portaluri ONG, mediul privat, programatori, mediul universitar s.a;
- accesul liber și deschis la legislație;
- un site unic pentru publicarea proiectelor normative, conform obligației prevăzute de Legea nr.
52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
- implicarea cât mai multor instituții publice. În mod specific, au fost menționate instituțiile prefectului,
consiliile județene, Institutul Național de Statistică și Autoritatea Naţională pentru Administrare şi
Reglementare în Comunicaţii (ANCOM);
- renunțarea la angajamentele legate de serviciile e-guvernare;
- diferențierea dintre datele produse și datele gestionate de instituție;
- publicarea de către instituțiile publice a inventarelor de date produse și gestionate;
- publicarea cu prioritate a seturilor de date cu valoare ridicată.
În spiritul promovat de Open Government Partnership, dl. R.Puchiu a subliniat că Guvernul și societatea
civilă trebuie să fie parteneri egali în demersurile legate de elaborarea și implementarea planului de
acțiune. Clubul OGP va constitui, în acest sens, o platformă pentru un dialog deschis și constant.

