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Preambul
După publicarea pe site-ul ministerului Transporturilor orice persoană
interesată poate să transmite, în cadrul termenului stabilit în conformitate
cu dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională
propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul aflat în consultare publică.

Reguli de transmitere a
propunerilor/sugestiilor/opiniilor
Pentru a se asigura un cadru unitar cu privire la transmiterea, recepția și
forma de prezentare este necesară respectarea de către cei interesați a
următoarelor reguli:
 Propunerile/opiniile/sugestiile sunt transmise prin cel puțin una din
următoarele modalități:
o Prin poștă la adresa Ministerul Transporturilor – Direcția
Comunicare, Relații cu Parlamentul și Sindicatele – Bdul
Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, București
o Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor–
Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, București, Poarta G
o Prin poșta electronică la adresa consultare.publica@mt.ro
o Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29
 Propunerile/opiniile/sugestiile vor fi transmise începând cu data
publicării proiectului până la ora 24.00 a datei ce reprezintă
termenul limită pentru primirea de propuneri.
Documentele transmise prin poștă vor fi depuse la oficiul poștal nu
mai târziu de data limită pentru primirea de propuneri.
Documentele depuse la Registratura ministerului vor fi înaintate
până la ora 14.00 a datei ce reprezintă termenul limită pentru
primirea de propuneri.
În cazul documentelor transmise prin fax sau poșta electronică se
va avea în vedere transmiterea acestora până cel târziu la ora
24.00 a datei ce reprezintă termenul limită pentru primirea de
propuneri.

 Propunerile vor fi transmise în forma existentă în documentul Fisa
proiect, document existent în fiecare anunț cu privire la inițierea
procesului de consultare publică.
În cazul în care se omite completarea denumirii complete a
emitentului sau a cel puțin uneia din modalitățile de contactare a
acestuia, propunerea se clasează.
Prin transmiterea documentului completat conform Fișei de
proiect vă exprimați acordul ca datele respective să devină
publice, prin inserarea în Registrului de propuneri. În cazul în
care anumite date de contact nu doriți să devină publice vă rugăm
să specificați acest lucru în documentul transmis.
În situația transmiterii prin poșta electronică, documentul va fi
transmis obligatoriu în format editabil și opțional scanat.
Propunerile transmise pe suport de hârtie (fax sau poștă), vor fi
redactate cu fonturi de cel puțin 12 maxim 14.
 Propunerile vor fi punctuale și se vor trece numai
articolele/prevederile instrumentului de motivare/anexei ce fac
obiectul amendării (de ex: dacă proiectul de act normativ are 20 de
articole iar propunerile vizează doar trei articole, Fisa proiect
completată va conține doar 3 articole).
 În cadrul documentului transmis se va folosi un limbaj civilizat, în
caz contrar documentul se clasează.
 Documentele transmise de dumneavoastră conform regulilor de
mai sus pot fi consultate în cadrul Registrului de propuneri
 În cazul în care doriți să transmiteți alte observații/cereri/reclamații
ce nu vizează proiectul de act normativ, acestea pot fi comunicate
la adresa de e-mail relpub@mt.ro sau prin completarea
formularului E-petitie, existent pe site-ul www.mt.ro

