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Cuvânt înainte 

 
 
Editarea ghidului „Advocacy – metode de intervenţie a organizaţiilor 
neguvernamentale în decizia publică” este o componentă a proiectului 
„Deputatul din oraşul meu!”1 dezvoltat de Centrul de Resurse pentru 
participarea publică – CeRe 2, care are drept obiectiv îmbunătăţirea relaţiei 
dintre cabinetele deputaţilor din România şi organizaţiile neguvernamentale 
(ONG-urile) din 4 circumscripţii: Arad, Constanţa, Maramureş şi Neamţ. 
Dincolo de atingerea acestui obiectiv, conceperea unui astfel de ghid este 
necesară şi din alte considerente. 
 
În democraţiile cu tradiţie, cuvinte ca lobby şi advocacy au intrat de mult în 
limbajul uzual al media, al autorităţilor publice şi al reprezentanţilor societăţii 
civile. În România, aşa cum remarca unul dintre participanţii la seminarele 
de advocacy ale CeRe pentru organizaţii neguvernamentale, „E timpul ca şi 
ONG-urile de la noi să înveţe aceste tehnici de advocacy, deoarece nu este 
întotdeauna necesar să dai cu pumnul pentru a obţine ceea ce vrei”. 
Bineînţeles, nu vrem să spunem prin asta că nu există în momentul de faţă 
în România ONG-uri care nu au derulat campanii de advocacy de succes sau 
că nu au mai fost editate manuale de advocacy ori organizate astfel de 
sesiuni de formare. Ceea ce dorim însă este să vedem cât mai multe astfel 
de organizaţii. Pentru ca aceste tehnici de advocacy să funcţioneze, este 
nevoie de un mediu de desfăşurare adecvat: deschidere din partea factorilor 
decidenţi, existenţa unei legislaţii care permite cetăţenilor să ia parte la 
mecanismele decizionale, o atitudine pro-activă din partea ONG-urilor, o 
anumită maturitate a sectorului asociativ românesc, şi mai ales, prezenţa 
unei mentalităţi de cooperare în rândul tuturor părţilor interesate. 
 
Trebuie menţionat aici faptul că dezvoltarea unei campanii de advocacy este 
una dintre expresiile cele mai vizibile ale participării publice, atât din partea 
membrilor societăţii civile cât şi a instituţiilor publice. 
 
Ghidul se adresează oricărui ONG interesat de campanii de advocacy, fie că 
reprezentanţii lor au mai participat sau nu la activităţi de formare în 
domeniu, fie că au sau nu în perspectivă desfăşurarea unei campanii de 

 
1 Proiectul este finanţat de Parlamentul României prin Camera Deputaţilor, Programul 
“Parteneriat cu Societatea Civilă” şi se încadrează în strategia Camerei Deputaţilor de 
a optimiza procesul de elaborare a proiectelor legislative prin instituţionalizarea 
parteneriatului cu societatea civilă. 
2 www.ce-re.ro  
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advocacy. CeRe doreşte ca acest ghid să devină un instrument de lucru, un 
punct de plecare în elaborarea campaniilor de advocacy pentru orice 
organizaţie neguvernamentală interesată de subiect, sau pur şi simplu un set 
de cunoştinţe necesare identificării activităţilor de advocacy în România. 
 
În prima parte a acestui ghid este explicat termenul de advocacy. A doua 
parte cuprinde instrumente de planificare ale unei campanii de advocacy şi 
tactici de utilizat în dezvoltarea unei strategii. Ultima parte cuprinde 
informaţii utile pe care ONG-urile le pot folosi în campaniile lor sau pur şi 
simplu în desfăşurarea anumitor activităţi pentru a-şi îndeplini misiunile: 
este prezentată structura de tip „cabinet parlamentar”, sunt explicate 
drepturile parlamentare specifice, procesul legislativ şi dreptul cetăţenilor la 
iniţiativă legislativă. 
 
Echipa CeRe speră că veţi avea ocazia să utilizaţi cele descrise în acest ghid. 
Acest lucru ar însemna că o parte dintre noi au reuşit să-şi însuşească 
principille participării publice. Astfel, am avea ocazia ca pe viitor să publicăm 
o culegere de succese în campaniile de advocacy din România. 
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I. Introducere: ce este advocacy, de ce şi cum 

 
Fară a avea pretenţia de a da definţia exactă a termenului, am putea spune 
că advocacy este un proces de durată variabilă care implică o serie de 
activităţi care au ca scop influenţarea politicilor publice. Pentru a putea 
influenţa politici publice este nevoie de efortul organizat al celor afectaţi de o 
anumită problemă. Acest efort ia întotdeauna forma unei campanii. Despre 
regulile după care se desfăşoară campaniile de advocacy vom vorbi pe larg 
în acest material.  
 
Modurile în care se desfăşoară campaniile de advocacy au evoluat continuu 
în timp. Dezvoltarea tehnologiei  comunicaţiilor este numai unul dintre 
factorii care au schimbat felul în care oamenii se organizează pentru a-şi 
rezolva problemele. Alţi factori ţin de de imaginaţia celor implicaţi şi mai ales 
de existenţa unor reglementări legale care nu numai că permit dar chiar cer, 
în mod expres, participarea cetăţenilor la luarea deciziilor de politici publice. 
Gradul de implicare a cetăţenilor în rezolvarea problemelor comunitaţii diferă 
de la un loc la altul, astfel că şi acest aspect influenţează felul în care se 
desfăşoară campaniile de advocacy. Pentru acest motiv unele din campaniile 
de advocacy sunt mai uşor de organizat decât altele. Ceea ce le aseamănă 
însă este faptul că orice campanie este mult mai eficientă atunci când se 
desfăşoară pe baza unei strategii bine puse la punct, atunci când mobilizează 
un număr mare de oameni sau când sunt reflectate în mass media.  
 
Este clar că procesul de advocacy se leagă de activitatea de influenţare 
directă a factorilor de decizie. Influenţare nu înseamnă numai presiunea 
asupra factorilor de decizie astfel încât ei să adopte o decizie dorită de un 
grup anume. În procesul de advocacy factorii de decizie primesc şi informaţii 
utile şi profesionist organizate. În acest fel, grupurile implicate în advocacy 
devin resurse importante pentru cei care iau decizii, chiar dacă aceştia din 
urmă nu recunosc întotdeauna acest fapt.  
 

I. Ce e? 

 
Nu există o definiţie unanim acceptată pentru termenul de advocacy, de 
aceea preferăm să le redăm pe cele mai sugestive: 
 
„Advocacy constă în eforturile şi acţiunile organizate care preiau probleme 
“invizibile”, neglijate, încercând să influenţeze atitudinea publică şi pe cea 
politică. Aceste eforturi pornesc de la realitatea lui “ceea ce este” încercând 
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să construirească realitatea lui “ceea ce ar trebui să fie”. Advocacy rezultă în 
creşterea accesului oamenilor la luarea deciziilor care le influenţează 
existenţa. Advocacy înseamnă ca oamenii să preia din puterea instituţiilor 
care le afectează vieţile.”   

Advocacy for Social Justice, David Cohen / Rosa de la Vega / Gabrielle 
Watson, 2001 

 
„Advocacy este efortul organizat de a schimba legi, politici sau programe 
guvernamentale, şi/sau credinţe, atitudini sau comportamente ale cetăţenilor 
în efortul de a stabili justiţia socială.”  

Advocacy and Networking Manual, St. Francis Xavier Univeristy  
 
„Advocacy este un proces politic, organizat, care implică eforturile 
coordonate ale oamenilor de a schimba politici, practici, idei sau valori care 
perpetuează inechitatea,  intoleranţa şi  excluziunea. Advocacy creşte 
capacitatea oamenilor de a participa la luarea deciziilor şi responsabilitatea 
instituţiilor.”  

A New Weave of Power, People and Politics, Vene, Klasen and Miller 
 
sau, mai simplu spus: 
advocacy este procesul prin care cetăţeni organizaţi îi influenţează pe factorii 
decizionali în luarea unei decizii pe un subiect specific.  

O campanie de advocacy este: 

• Centrată pe oameni: îi ajută pe oameni să-şi înţeleagă puterea şi să o 
folosească pentru a participa efectiv la luarea unei decizii publice.  

• Centrată pe valori: o campanie de advocacy trebuie să aibă o cauză 
“nobilă”.  

• Reformează balanţa puterii: de multe ori advocacy este descris ca un joc 
de putere în care cei cu mai puţină influenţă câştigă putere să-i 
influenţeze pe cei puternici.  

• Influenţează factorii decizionali.  

• Incluzivă: cu cât o campanie de advocacy implică mai mulţi oameni, cu 
atât succesul ei va fi mai mare.  

 

II. De ce? 

În cele mai multe cazuri, un grup poate alege între mai multe abordări 
pentru a rezolva o problemă a comunităţii. De exemplu, dacă doreşte 
reamenajarea unui parc, organizaţia poate să facă acest lucru cu propriile 
sale resurse, poate să mobilizeze cetăţenii din cartier şi să reamenajeze 
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parcul împreună cu aceştia sau, mobilizând cetăţenii din cartier, poate să 
convingă primăria din oraş să aloce resurse pentru amenajarea şi 
întreţinerea parcului. Cea din urmă abordare înseamnă advocacy. Alegerea 
uneia dintre posibilele abordări pentru rezolvarea problemei depinde de mulţi 
factori (de resurse, de valorile organizaţiei, etc).   
 
Principalul argument în favoarea abordării pe care o numim advocacy este că 
poate să aducă o valoare adaugată importantă – mai multă putere pentru 
organizaţie şi pentru cetăţenii cartierului şi mai multă antenţie din partea 
primăriei. Un grup angajat în campanii de advocacy poate avea rezultate pe 
trei nivele: 
 
a. Obţine ameliorări reale, imediate şi concrete  
Printr-o astfel de abordare, organizaţia încearcă să obţină îmbunătăţirea 
calităţii vieţii pentru un număr mare de oameni, fie că acest lucru se referă 
la o mai bună îngrijire medicală, rate mai mici pentru asigurări auto, iluminat 
stradal sau protecţia poliţiei.  
 
Dacă problema abordată este foarte amplă sau necesită un termen lung, 
cum ar fi criminalitatea, şomajul sau discriminarea, aceasta trebuie 
descompusă în scopuri realizabile, ce pot fi atinse pe  termen scurt.  
 
b. Dă oamenilor sentimentul propriei puteri 
Organizaţiile mobilizează puterea pe care o au oamenii. Realizând acest 
lucru, ele îi învaţă valoarea acţiunii comune şi dezvoltă încrederea în sine 
atât a organizaţiei, cât şi a indivizilor ce o constituie. Organizaţiile evită, de 
multe ori, soluţiile la îndemână, ce nu dezvoltă puterea oamenilor, cum ar fi: 
a apela la un jurist ca să rezolve problema, a ruga un politician amabil să se 
ocupe de ea sau a o pasa unei agenţii guvernamentale. În aceeaşi măsură ca 
rezolvarea problemei, scopul organizaţiei este şi acela de a le da oamenilor 
sentimentul propriei puteri.  
 
c. Transformă relaţiile de putere 
Campaniile de advocacy trebuie să aibă ca rezultat colateral, pe termen mai 
lung, schimbarea relaţiilor de putere. Din fiecare campanie, organizaţia 
trebuie să iasă mai puternică. Atunci când organizaţia este destul de 
puternică, va trebui să fie consultată cu privire la deciziile care îi afectează 
membri. Câştigarea unor campanii nu este niciodată suficientă. Organizaţia 
însăşi trebuie să crească permanent astfel încât să poată să-şi asume 
chestiuni mai cuprinzătoare şi să joace un rol politic din ce în ce mai mare. 
Pentru asta, încă de la început trebuie făcute planuri concrete şi făcuţi paşi 
pentru a se asigura de faptul că organizaţia creşte (de exemplu, se strâng 
bani sau sunt recrutaţi şi păstraţi noi voluntari).  
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În aceeaşi măsură, ca urmare a unei campanii de advocacy, instituţia devine 
mai sensibilă la opţiunile cetăţenilor, procesul decizional devine mai deschis 
pentru cetăţeni, mai transparent, mai responsabil.  
 
 

III. Cum? - Paşi în planificarea unei campanii de 
advocacy 

 
În acest sub-capitol, sunt prezentaţi, pe scurt, paşii care trebuie urmăriţi în 
planificarea unei campanii de advocacy. Aceştia vor fi reluaţi, în detaliu, în 
capitolele ulterioare.  
 
1.  Definirea cauzei campaniei 
Identificarea subiectului şi a problemei 
Totul incepe prin constatarea unei situaţii problematice rezolvabilă printr-o 
decize sau acţiune a unei autorităţi/instituţii publice. De exemplu: calitatea 
educaţiei; facilităţile pentru micii întreprinzători; iluminatul stradal, etc.  
 
Identificarea soluţiei 
Într-o campanie de advocacy soluţia este recomandarea sau cerinţa pe care 
organizaţia o face sau o are pentru instituţia publică responsabilă de 
rezolvarea problemei. O campanie nu militează însă pentru „rezolvarea unei 
probleme” pur şi simplu, ci propune o soluţie clară şi concretă – care devine 
cauza pentru care luptă organizaţia prin respectiva campanie. De exemplu: 
alocarea de fonduri pentru plantarea de copaci şi pentru recompensarea 
celor care îşi reduc consumul de energie electrică. 
 
2. Definirea scopului şi obiectivelor 
Se spune că dacă nu ştii unde vrei să ajungi, orice drum e bun. Planul 
reprezintă drumul pe care organizaţia sau grupul îl are de parcurs pentru a 
ajunge acolo unde şi-a propus, iar scopul reprezintă destinaţia. 
 
Obiectivele sunt rezultatele pe care organizaţia trebuie să le aibă pentru a 
atinge scopul campaniei, paşii intermediari pe care trebuie să-i facă pentru a 
ajunge la destinaţie.  
 
3. Identificarea ţintelor, aliaţilor şi oponenţilor 
Persoana care are puterea de a vă da ceea ce vă doriţi este „ţinta” 
campaniei. Această persoană este punctul central al campaniei. Factorul de 
decizie este întotdeauna o persoană. Chiar dacă puterea de a vă da ceea ce 
vă doriţi este deţinută, de fapt, de o instituţie cum ar fi un consiliu local, un 
comitet de conducere, legislativul, poliţia sau agenţia de protecţie a 
mediului, ţinta trebuie întotdeauna personalizată. 
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Într-o campanie pot să fie considerate şi tinte secundare. O ţintă secundară 
este o persoană care are mai multă putere asupra factorului de decizie 
primar decât are grupul angajat în campanie şi care este mai uşor de 
convins.  
 
Identificarea aliaţilor şi oponenţilor  
Una dintre etapele importante ale procesului de planificare a unei campanii 
constă în identificarea şi mobilizarea celor care pot să sprijine organizaţia în 
eforturile sale. Pentru succesul campaniei trebuie să identificaţi şi recrutati 
oameni care: 

• Sunt afectaşi de problema identificată; 
• Doresc rezolvarea ei; 
• Gândesc ca voi 
• Pot/vor să susţină şi acţioneaze pentru cauza voastră. 

În aceeaşi măsură însă, trebuie să vă identificaţi şi opoziţia. 
 
4. Analiza  
Planul campaniei trebuie să ţină cont de mediul exterior, de evoluţia 
problemei pe care o abordează sau a mediului, precum şi de capacitatea 
organizaţiei/grupului. 
 
Odată ce organizaţia a clarificat ce vrea să obţină prin intermediul campaniei 
pe care o desfăşoară, trebuie să evalueze corect situaţia în care se găseşte. 
Acest pas presupune colectarea de informaţii despre punctele tari şi punctele 
slabe ale organizaţiei, despre oportunităţile şi ameninţările de care va trebui 
să ţină cont, despre mediul legislativ/decizional, despre parteneri, despre 
nevoile beneficiarilor, etc. Grupul trebuie să cunoască care sunt principalele 
politici în domeniu, care sunt convenţiile internaţionale la care România este 
parte sau urmează să fie parte, etc.  
 
5. Definirea mesajului  
Un mesaj bine construit poate asigura identitatea, unitatea şi omogenitatea 
campaniei. Pentru asta, mesajul trebuie să apară pe toate elementele de 
identitate ale campaniei  şi să fie menţionat în toate apariţiile publice sau 
mai puţin publice ale reprezentanţilor organizaţiei. Mesajul trebuie să 
transmită, pe scurt, ce doreşte organizaţia să obţină de pe urma campaniei 
şi de ce.  
Un mesaj bun este: clar, persuasiv, unic.  
 
6. Acţiunea: stabilirea şi aplicarea tacticilor 
Tacticile sunt acţiunile concrete pe care le întreprinde grupul pentru a-şi 
atinge obiectivele. În logica unei campanii de advocacy, tacticile sunt ceea ce 
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întreprind aliaţii pentru a le determina pe ţinte să preia soluţia propusă de 
organizaţie prin campania sa.  
 
Tactici adesea folosite în campanii sunt: conferinţe de presă, dezbateri 
publice, marşuri, expoziţii, diverse evenimente publice, petiţii, campanii de 
scrisori, campanii de telefoane, etc. Important este că fiecare tactică folosită 
trebuie să transmită mesajul campaniei, către ţintă, folosindu-i pe aliaţi.  
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II. Dezvoltarea unei strategii 

1. Diferite tipuri de strategii: informare, colaborare, 
confruntare 

 
Atunci când decid să abordeze o problemă printr-o campanie de advocacy, 
organizaţiile au de ales între mai multe tipuri de strategii: 
 
• Strategia de informare: poate fi folosită atunci cînd ţinta 

dumneavoastră, publicul, şi celelalte organizatii nu au destule informaţii 
cu privire la problema pe care o abordaţi.  

 
Organizaţia dumneavoastră trebuie să se ocupe în acest caz de informarea 
asupra importanţei respectivei probleme. Strategia de informare include în 
general utilizarea mass media şi a activităţilor promoţionale. Scopul acestei 
strategii este să aduceţi publicul, celelalte organizaţii precum şi ţintele, la 
acelaşi nivel de înţelegere a problemei astfel încît să fie convinse să 
acţioneze în favoarea rezolvării ei.  
 
Cînd aplicaţi o strategie de informare trebuie să găsiţi cea mai bună metodă 
de a vă face auzit mesajul de către un număr cît mai mare de oameni. Dacă 
faza de informare nu este suficientă pentru a convinge “ţinta” să acţioneze în 
sensul doirit de dumneavoastră, atunci aceste activităţi pot să fie continuate 
aşa cum este explicat mai jos. 
 
În principiu, orice campanie de advocacy presupune o strategie de 
informare. Dezavantajul major al acestei strategii este faptul că nu are efect 
dacă este singura strategie utilizată. Informarea nu este de ajuns pentru 
schimbări sociale – acţiunea este de obicei extrem de necesară. De 
asemenea, este greu de evaluat impactul pe care-l are mesajul asupra 
publicului şi asupra ţintei vizate şi mai ales dacă acesta a fost recepţionat în 
întregime şi nedistorsionat. 
 
• Strategia de colaborare: presupune ca preocuparea dumneavoastră 

pentru rezolvarea problemei să fie împărtăşită de către publicul larg, de 
către celelalte ONG-uri şi chiar de către ţinta dumneavoastră. Tacticile 
care pot fi utilizate includ: construirea unei coaliţii, întâlniri de lucru, 
oferirea de expertiză şi sprijin, desfăşurarea în comun a diverse acţiuni 
(întâlniri, conferinţe de presă, etc). 
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Organizaţia angajată într-o astfel de strategie are o atitudine pozitivă faţă de 
ţintă şi facilitează dialogul dintre diverşii factori interesaţi pentru identificarea 
celei mai bune soluţii la problema abordată.  
 
• Stategia de confruntare: presupune că ţinta nu va accepta soluţia 

propusă de organizaţie numai prin dialog sau negociere. Ţintele nu 
recunosc (sau nu vor să recunoască) problema/importanţa problemei şi 
poate că nu recunosc nici organizaţia. În astfel de situaţii, dacă 
organizaţia dumneavoastră câştigă campania de advocacy, ţinta 
dumeavoastră va pierde ceva. Tacticile cele mai folosite în cadrul unei 
strategii de confruntare pot include evenimente sonore, campanii de 
scrisori, greve, etc. 

 
De cele mai multe ori, organizaţiile folosesc strategii de confruntare, atunci 
când celelalte metode nu au fost suficiente. Chiar dacă vorbim despre tactici 
puternice, chiar agresive, selecţia acestora trebuie să fie graduală, în aşa fel 
încât “agresivitatea” campaniei să crească.  
 
Primul avantaj al campaniilor confruntaţionale – desigur, dacă sunt de 
succes – este că dintre toate tipurile de strategii consolidează cel mai mult 
puterea organizaţiei şi poziţia acesteia, pe termen lung, în faţa ţintei.  
 
Un alt avantaj, important pentru organizaţie şi pentru susţinători este că 
tacticile folosite pot să unească foarte mult organizaţia şi să crească 
ataşamentul membrilor şi voluntarilor.  
 
Decizia de a iniţia o strategie de confruntare este o decizie importantă şi 
dificilă pentru că o astfel de campanie comportă riscuri importante: 
organizaţia îşi poate pierde credibilitatea, organizaţia poate pierde susţinători 
şi membri, ţinta poate să răspundă şi mai agresiv, etc.  
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2. Instrumente de planificare 

 
Graficul campaniei 
Există foarte multe definiţii pentru conceptul de strategie. Iată care este 
definiţia şi metodologia pe care ne-o oferă autorii lucrării „Organizing for 
Social Change”.  
 
O strategie este designul campaniei combinat cu o analiză a relaţiilor de 
putere. Tacticile sunt paşii individuali în realizarea unei strategii.  
 

Strategia campaniei este un plan la capătul căruia organizaţia 
reuşeşte să determine un funcţionar guvernamental sau un 
reprezentant al mediului corporatist să facă, în interes public, ceva 
ce altfel el sau ea nu ar dori să facă. 
 
Graficul, sau tabelul care urmează, este un instrument deosebit de util 
pentru planificarea strategică a campaniei. Este potrivit atât pentru strategia 
globală a campaniei, cât şi pentru planificarea unor tactici specifice cum ar fi 
audierea publică sau o sesiune de responsabilizare cu un funcţionar ales (da, 
puteţi avea o strategie mai mică pentru a realiza o anumită tactică). Graficul 
este valoros ca punct central al unui proces de planificare de grup pentru că 
pune întrebările necesare într-o ordine logică şi însoţeşte oamenii pas cu pas 
de-a lungul procesului de planificare.  

 
 

Cele cinci coloane ale graficului 
Există cinci elemente majore ale strategiei de avut în vedere. Fiecare dintre 
ele are o coloană de completat în tabel: 
 
1. Scop (pe termen lung), obiective (pe termen mediu şi scurt) 
2. Observaţii organizaţionale 
3. Susţinători, membri, aliaţi şi adversari 
4. Ţinte (cei care pot să vă dea ceea ce vă doriţi) 
5. Tactici 
 
La o primă vedere, tabelul pare a fi o serie de liste, însă de fiecare dată când 
schimbaţi ceva într-o coloană, trebuie făcute schimbări corespunzătoare în 
celelalte coloane. De exemplu, adăugarea unui alt obiectiv poate presupune 
identificarea unui alt grup de cetăţeni, folosirea unei tactici diferite pentru o 
altă ţintă. Practic, tabelul de mai jos combină toate elementele de strategie 
ale unei campanii. 
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Tabelul strategiei elaborat de Academia Midwest 
După ce v-aţi ales soluţia, completaţi acest tabel ca pe un ghid de dezvoltare a strategiei. Fiţi specifici. 

Enumeraţi toate posibilităţile.  
 

 
Scop/obiective 

 
Observaţii organizaţionale 

Membri, 
susţinători, aliaţi 
şi adversari 

 
Ţinte 

 
Tactici 

 
1. Enumeraţi 
scopul (pe 
termen lung) al 
campaniei dvs. 

 
2. Stabiliţi 
obiectivele pe 
termen mediu 
pentru 
campanie.  
 
3. Ce victorii 
parţiale sau pe 
termen scurt 
puteţi câştiga ca 
paşi înspre 
atingerea 
scopului dvs. pe 
termen lung? 

 

1. Enumeraţi resursele pe care 
organizaţia dvs. se bazează în 
campanie. Includeţi bani, număr de 
angajaţi, facilităţi, reputaţie, 
capacitatea de a face propagandă etc. 
 

2. Enumeraţi modurile specifice în 
care doriţi ca organizaţia dvs. să fie 
consolidată de această campanie.  

 

Completaţi specific pentru fiecare: 
• Să se extindă grupul de conducere 
• Să crească 

experienţa  conducerii existente 
• Să crească numărul de membri 
• Să se extindă înspre noi grupuri de 

cetăţeni susţinători 
• Să se strângă mai mulţi bani 
 

Enumeraţi problemele interne pe care 
organizaţia le-ar putea avea în caz de 
succes al campaniei. 

 

1. Cui îi pasă suficient de 
mult de cauza 
campaniei pentru a se 
alătura organizaţiei sau 
a o ajuta? 
 

A cui este problema? 
 

Ei ce obţin, dacă 
câştigă? 
 

Ce riscuri îşi asumă? 
 

Ce putere au asupra 
ţintei? 
 

În ce grupuri sunt 
organizaţi? 
 

2. Cine sunt adversarii? 
 

Ce îi va costa victoria? 
 

Ce vor face/cheltui 
pentru a vi se opune? 
 

Cât de puternici sunt? 

 
1. Ţinte 
principale 

 
Cine are puterea 
de a vă da ceea 
ce vă doriţi? 
 
Ce putere aveţi 
asupra lor? 
 
2. Ţinte 
secundare 
 
Cine are putere 
asupra oamenilor 
care au puterea 
de a vă da ceea 
ce vă doriţi? 

 
Ce putere aveţi 
asupra lor? 

 
Pentru fiecare 
ţintă, enumeraţi 
tacticile pe care 
le puteţi utiliza 
cel mai bine 
pentru a vă face 
simţită puterea. 
 
Tacticile includ 
• Evenimente 

media 
• Audieri 

publice 
• Procese 
• Sesiuni de 

responsabiliza
re 

• Alegeri 
• Negocieri 
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CELE 9 ÎNTREBÃRI – un instrument de planificare strategică în 
advocacy3

 
Acest chestionar format din 9 întrebări vă va ajuta de asemenea să vă 
planificaţi campania şi strategia. El este o metodă de planificare directă şi 
intuitivă. 

1. Ce vrem? (SCOPUL)  
Orice efort de tip advocacy începe cu viziunea asupra scopului şi a 
obiectivelor. În cadrul lor, trebuie făcute câteva distincţii: care este scopul 
(pe termen lung)? Acesta trebuie definit încă de la început, în aşa fel încât să 
merite efortul, să atragă oamenii şi să poată justifica efortul în timp. 
Obiectivele sunt acei paşi pe care trebuie să-i facem pentru a ajunge la scop 
(vezi mai jos, „Paşii următori”). 

2. Pe cine trebuie să convingem? (ŢINTELE) 
Cine sunt oamenii şi instituţiile la care trebuie să ajungem? Aceştia sunt toţi 
aceia care au puterea formală sau autoritatea să opereze schimbarea (de 
exemplu, legislatorul: un deputat). Aici îi includem şi pe aceia care au 
puterea de a influenţa autoritatea (de exemplu, mass media, consilierii, 
partidul). Vorbim deci de ţinte primare şi secundare şi de poziţia lor. Îi 
putem lua în calcul şi pe oponenţii ţintelor noastre primare. Se mai poate 
vorbi de asemenea şi de analiza puterii şi a mijloacelor de presiune asupra 
ţintelor noastre. 

3. Ce vor factorii decidenţi (ţintele) să audă? (MESAJUL)  
Deşi mesajul nostru va fi întotdeauna acelaşi, el trebuie adaptat audienţei. 
Acest lucru este cu atât mai important cu cât ne referim strict la cei care au 
puterea de a ne adopta soluţia şi opera schimbarea. 

4. De la cine vor ţintele să primească mesajul? (MESAGERII)  
Acelaşi mesaj poate avea impact diferit în funcţie de persoana care îl 
comunică. Care sunt mesagerii cei mai credibili? În multe cazuri, mesagerii 
cei mai credibili sunt experţii. În alte cazuri este nevoie ca anumiţi lideri de 
opinie recunoscuţi să ne transmită mesajul. Ce informaţii oferim mesagerilor 
noştri? Pot ei adăuga o experienţă personală mesajului nostru? 

5. Cum facem ţintele să recepţioneze mesajul nostru? 
(TRANSMITEREA)  
Aşa cum ştim, există o varietate de metode de transmitere a mesajului, de la 
cele mai subtile, informale (întâlniri cu membrii instituţiei sau legiuitorii la un 
simpozion) până la acţiunea directă cum ar fi marşurile de protest. Fiecare 

 
3 Strategy Development: Key Questions for Developing an Advocacy Strategy, by Jim 
Shultz, Director, Democracy Center, 
http://www.democracyctr.org/library/advocacy/strategy.htm 



www.ce-re.ro 

18 

situaţie trebuie analizată şi în funcţie de această analiză, adaptat mesajul şi 
metoda de comunicare.  
 
6. Ce avantaje avem? (RESURSELE)  
O campanie de advocacy cere mult efort şi necesită o analiză atentă şi 
sinceră a resurselor de care dispunem. A mai desfăşurat organizaţia vreo 
altă campanie de advocacy sau activităţi similare? Care sunt sursele ei de 
putere, poziţia ei strategică faţă de ţintă? Câţi membri are organizaţia, ce 
expertiză are ea în domeniu? Puteţi efectua singuri o analiză realistă a 
factorilor interesaţi? 

7. Ce ne lipseşte? (PROVOCÃRILE)  
După ce ne-am evaluat resursele, putem vedea şi ce ne trebuie dar nu 
avem. Cum facem să intrăm în posesia acestor lucruri? Poate că sunt 
necesare coaliţii sau campanii de strângere de fonduri înainte de lansarea 
campaniei de advocacy. 

8. Cum începem? (OBIECTIVE - PAŞII URMÃTORI)  
În funcţie de resursele pe care le avem, care sunt acei paşi pe care îi putem 
face în viitorul apropiat? Ne referim deci la stabilirea unor obiective (pe 
termen scurt şi mediu). 

9. Cum ştim că a funcţionat? (CE S-A SCHIMBAT ŞI DE CE?)  
Strategia are nevoie de evaluare pe măsură ce înaintează. Este important să 
se poată face schimbări pe parcurs, dacă este nevoie. Şi mai ales, trebuie să 
ştiţi când şi dacă într-adevăr v-aţi atins scopul! Puteţi propune o metodă de 
evaluare sau un punct de referinţă/turnură pentru sfârşitul campaniei. 
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3. Principalele elemente ale strategiei 

 

3.1. Definirea cauzei campaniei 

Chiar dacă orice campanie de advocacy porneşte de la constatarea unei 
probleme, cauza, sau subiectul campaniei nu este problema respectivă, ci o 
anume soluţie de rezolvare pe care organizaţia o propune. 
 
O problemă reprezintă o arie extinsă de preocupări. De exemplu, serviciile 
medicale pe care oamenii nu şi le pot permite, poluarea, rasismul sau 
şomajul.  
O soluţie este un mod de a rezolva, total sau parţial o problemă: serviciul 
naţional de îngrijire medicală, energia verde, acţiunea afirmativă, etc. Cauza 
sau subiectul unei campanii este întotdeauna soluţia şi nu problema.  
 
Primii paşi sunt, desigur, identificarea, înţelegerea şi definirea problemei pe 
care organizaţia doreşte să o abordeze. În această fază, trebuie să 
înţelegeţi: 
 
- de unde ştiţi că este o problemă? 
- a cui este problema? cât de mulţi oameni sunt afectaţi de ea? cât de mult 
sunt afectaţi de ea? 
- de când există această problemă? 
- ce se va întâmpla dacă această problemă nu va fi rezolvată? 
Răspunzând la aceste întrebări, veţi înţelege dacă acea campanie pe care 
organizaţia şi-o propune este realistă şi vă veţi construi argumente ce vă vor 
fi de folos în campanie.  
 
După analiza problemei, pasul următor este de a decide ce tip de soluţie veţi 
propune prin campania pe care o veţi lansa. În această fază, întrebarea pe 
care vi-o puneţi este: ce anume s-ar putea face pentru rezolvarea 
problemei? Pot exista multe abordări pentru a soluţiona orice problemă şi 
implicaţiile fiecăreia trebuie analizate cu grijă.  
De exemplu, dacă problema pe care o abordaţi este numărul mare de câini 
comunitari din cartier, puteţi propune mai multe tipuri de soluţii: 
- înfiinţarea unui adăpost; 
- iniţierea unui program de eutanasiere; 
- iniţierea unui program de sterilizare; 
- etc. 
 
Dacă problema este legătura slabă dintre consilierii locali şi cetăţeni, puteţi 
propune mai multe tipuri de soluţii: 



www.ce-re.ro 

20 

• un sistem electoral de tip uninominal; 
• obligativitatea organizării de întâlniri publice lunare între consilierii din 

oraşul dumneavoastră şi cetăţeni; 
• etc. 
 
Reiese din exemplele de mai sus că posibilele soluţii sunt foarte diferite: 
- implică resurse variate (una e să faci o campanie pentru schimbarea 
sistemului electoral şi alta e să faci o campanie prin care să ceri, la nivel 
local, organizarea de întâlniri publice); 
- au impact social diferit; 
- au implicaţii organizaţionale diferite. 
 
Implicaţiile organizaţionale ale oricărei abodări trebuie analizate cu atenţie. 
Altfel spus, gândiţi din perspectivă organizaţională: ce impact va avea 
preluarea acestei soluţii asupra organizaţiei noastre? Ce se va întâmpla cu 
organizaţia dacă ignorăm problema? Nu vă gândiţi numai la probleme şi 
soluţii ci şi la felul în care acestea influenţează organizaţia. Abilitatea liderilor 
de a gândi organizaţional pe lângă aceea de a se gândi la soluţii este un 
factor major în dezvoltarea organizaţiei.  
 
Pentru verificarea subiectului de campanie, propunem o listă de criterii. O 
soluţie bună ca subiect de campanie este una care întruneşte cea mai mare 
parte a criteriilor de mai jos. Soluţia/cauza ar trebui: 
 
Să merite osteneala 
Membrii organizaţiei ar trebui să simtă că luptă pentru ceva ce îi face să se 
simtă bine şi care merită efortul. Este mai bine să terminaţi campania 
câştigând mai puţin decât v-aţi dorit decât să vă reduceţi pretenţiile de la 
început şi să cereţi prea puţin.  
 
Să poată fi câştigtă  
Membrii trebuie să fie capabili să vadă încă de la început că au şanse mari de 
a câştiga sau că cel puţin există o strategie bună pentru a câştiga.  
 
Să fie în mare măsură resimţită 
Mulţi oameni trebuie să simtă că aceasta este o problemă ca fiind reală şi 
trebuie să fie de acord cu soluţia voastră.  
 
Să poată atrage susţinerea publicului  
Nici o campanie de advocacy nu poate exista fără susţinere din partea 
publicului (fără oameni dispuşi să semneze o petiţie, să participe la o 
dezbatere, să vină la un marş, etc). Cauza campaniei dumneavoastră trebuie 
să fie de natură să poată atrage această susţinere. 
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Să fie uşor de înţeles 
Este de preferat să nu trebuiască să convingeţi oamenii că problema există, 
că soluţia voastră este bună şi că vor să ajute la câştigarea ei. În general, o 
soluţie bună nu necesită o explicaţie lungă şi dificilă.  

 
Să aibă o ţintă clară – factor de decizie 
Dacă nu puteţi să vă faceţi o idee despre cine este factorul de decizie, fie nu 
aveţi soluţia corectă, fie abordaţi o problemă şi nu o soluţie.  

 
Să nu fie una care dezbină 
Evitaţi soluţiile care pot dezbina comunitatea sau pe voluntarii organizaţiei. 
De exemplu, o campanie pentru eutanasierea câinilor vagabonzi nu e o idee 
prea bună.  

 
Să fie în concordanţă cu valorile şi viziunea organizaţiei 
Soluţiile ce ne preocupă trebuie să ne reflecte valorile şi viziunea. 

 

3.2. Definirea scopului şi obiectivelor campaniei 

 
Aşa cum spuneam în partea introductivă despre advocacy, planul campaniei 
reprezintă drumul pe care organizaţia sau grupul îl are de parcurs pentru a 
ajunge acolo unde şi-a propus, iar scopul reprezintă destinaţia.  
 
Obiectivele sunt rezultatele pe care organizaţia trebuie să le aibă pentru a 
atinge scopul campaniei, paşii intermediari pe care trebuie să-i facă pentru a 
ajunge la destinaţie. 
     

  

 
SCOPUL CAMPANIEI

 
OBIECTIV 1 

 
OBIECTIV 2 

 
OBIECTIV 3 

 
 
Scopul campaniei 
El trebuie să aibă legătură cu misiunea organizaţiei, fireşte. Reprezintă ceea 
ce speraţi să obţineţi în urma derulării campaniei. Scopul campaniei trebuie 
să fie specific şi în directă legătură cu cauza campaniei. Dacă membrii unui 
grup ce militează pentru locuinţe ar spune că scopul campaniei este 
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asigurarea de locuinţe decente sau dacă o organizaţie ecologistă ar spune că 
scopul său este încetarea poluării cu gunoaie toxice, acest lucru ar fi atât de 
general încât el doar ar reafirma problema. 
 
Scopul ar trebui să răspundă la întrebarea: de ce vrea organizaţia să 
demareze acest proiect/această campanie? Răspunsul trebuie rezumat într-o 
propoziţie, care explică clar ce se va fi întâmplat la sfârşitul campaniei. 
 
Dacă doriţi schimbarea unei anumite politici publice, scopul ar trebui să fie o 
acţiune specifică necesară din partea unei instituţii publice. 
 
Când vă alegeţi un scop, luaţi în considerare climatul politic, perioada şi 
resursele acordate cercetării, resursele financiare pentru a vă sprijini 
campania cât şi capacitatea organizaţiei de a suporta campania (membrii 
activi devotaţi cauzei). 
 
Obiective 
Obiectivele reprezintă paşi spre atingerea scopului. Un obiectiv reprezintă 
întotdeauna ceva ce câştigaţi de la cineva, un pas necesar ce trebuie 
îndeplinit în “graficul” campaniei şi care vă permite să înaintaţi către scopul 
campaniei. 
 
Nu e întotdeauna necesar să aveţi obiective pe termen scurt sau 
intermediare, dar în campaniile importante şi complexe, acestea sunt 
necesare din două motive:  
- în primul rând, puţine grupuri sunt suficient de puternice pentru a 

câştiga o campanie majoră fără o perioadă de consolidare a puterii. Ele 
trebuie să câştige sprijinul personal al funcţionarilor şi să sporească 
puterea la nivelurile locale ale conducerii.  

- în al doilea rând, tocmai pentru a vă susţine organizaţia într-o 
campanie lungă, oamenii trebuie să observe victorii mici pe parcursul 
drumului. 

 
Aşadar, obiectivele devin rezultatele specifice şi măsurabile obţinute în 
urma eforturilor întreprinse în campanie. Ele sunt criterii de care ne putem 
folosi pentru a măsura impactul campaniei. În concluzie, fiecare obiectiv 
trebuie să menţioneze în termeni calitativi, cantitativi şi temporali ce anume 
vrea organizaţia să realizeze. 
 
Obiectivele decurg logic şi firesc din identificarea problemei şi cauza 
campaniei – soluţia propusă. Deci ele sunt schimbări măsurabile în situaţia 
descrisă de organizaţie ca fiind o problemă. Acest lucru poate însemna fie 
crearea, îmbunătăţirea, creşterea sau reducerea a ceva, fie menţinerea unui 
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status quo (legislatorul îşi poate propune schimbarea unei stări de fapt care 
convine factorilor interesaţi şi celor pe care îi reprezentaţi). 
 
Paşii de urmat în formularea obiectivelor sunt: 

1. Identificarea obiectivului; 
2. Cuantificarea obiectivului; 
3. Formularea unor referinţe de calitate vis à vis de îndeplinirea 

obiectivului; 
4. Stabilirea unui termen limită până la care obiectivul trebuie atins. 

 
Nu ar trebui confundate obiectivele cu acţiunile întreprinse în atingerea lor! 
 
Presupunând că Centrul de Resurse pentru participare publică ar lansa o 
campanie de advocacy cu scopul “Modificarea Legii 24/2000 şi a 
regulamentelor celor două camere ale Parlamentului pentru a include 
consultarea publică în procesul de elaborare de legi”, obiectivele – ar putea 
fi: 
 

1. Mobilizarea ONG-urilor pentru susţinerea consultării publice în 
procesul legislativ; 

2. Elaborarea de amendamente la Legea 24 şi Regulamentele 
Camerelor Parlamentului care să includă consultarea publică în 
procesul legislativ; 

3. Adoptarea amendamentelor de către Parlament ca urmare a 
campaniei de advocacy. 

 
Obiectiv 1  

1. identificarea: mobilizarea ONG-urilor pentru susţinerea 
consultării publice în procesul legislativ; 

2. cuantificarea: mobilizarea unui număr de cel puţin 60 ONG-uri 
din România; 

3. referinţa de calitate: printre cele 60 de ONG-uri să figureze 
câteva dintre organizaţiile româneşti cele mai vizibile în media; 

4. termenul limită: până în martie 2008. 
 
Ţinând cont de obiectivul enunţat mai sus, printre activităţile pe care CeRe 
le-ar desfăşura în atingerea acestui obiectiv ar putea fi: 

o diseminarea informaţiei despre campania iniţiată către un număr 
cât mai mare de ONG-uri; 

o instruirea reprezentanţilor ONG-urilor cu privire la reglementarea 
participării publice şi procesul legislativ în cadrul unor sesiuni de 
formare. 

 
O campanie realistă de advocacy nu are mai mult de 3 – 5 obiective. 
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Pentru a evalua scopul şi obiectivele stabilite pentru campanie, încercaţi să 
răspundeţi la următoarele întrebări: 

o Precizează scopul ce anume vrea organizaţia să obţină la finalul 
campaniei de advocacy? 

o Scopul propus pentru campania de advocacy presupune el o acţiune 
din partea unei instituţii publice? 

o Sunt obiectivele clare, realiste şi măsurabile?  
o Există un număr suficient de obiective (prea puţine sau prea multe)? 

 

3.3. Identificarea ţintelor, aliaţilor şi oponenţilor 

Identificarea ţintelor, a aliaţilor şi a susţinătorilor dar şi a oponenţilor este 
una dintre fazele cele mai importante a planificării unei campanii. Practic, 
acesta este momentul în care organizaţia dumneavoastră îşi evaluează şi 
optimizează puterea de a obţine ceea ce doreşte.  
Principalele întrebări la care organizaţia ar trebui să găsească răspunsul 
sunt: 
• care sunt persoanele de la nivelul administraţiei care vor participa la 

luarea deciziei? 
• cine ar putea influenţa decizia (Guvernul, alte instituţii, organisme sau 

organizaţii internaţionale)? 
• cine ar beneficia dacă administraţia ar adopta soluţia pe care organizaţia 

o propune? 
• cine ar fi afectat negativ dacă administraţia ar adopta soluţia pe care 

organizaţia o propune? 
• cine ar putea susţine punctul vostru de vedere? 
• cum va reacţiona şi ce tip de influenţă poate avea fiecare din aceste 

persoane, grupuri sau instituţii? 
 
Oamenii sunt interesaţi de o iniţiativă dintr-o multitudine de motive şi au 
niveluri de influenţă diferite. De exemplu, în cazul unui proiect ce vizează 
construcţia unei conducte de gaze naturale, o persoană interesată poate fi 
un ecologist cu un puternic imbold de a sprijini acest lucru datorită 
impactului său pozitiv asupra mediului. O persoană care locuieşte în 
perimetrul respectiv şi care se opune construcţiei din cauza faptului că 
gazele naturale i-ar ruina propria afacere (comerţul cu lemne de foc) este de 
asemenea o persoană interesată.  
 
a) Ţintele campaniei 
 
Ţintele campaniei sunt acele persoane care au puterea de a vă da ceea ce vă 
doriţi. De exemplu, dacă prin campania dumneavoastră militaţi pentru 
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înfiinţarea unui centru de zi pentru copii cu autism, ţintele dumneavoastră 
sunt acele persoane care au puterea de a decide înfiinţarea şi finanţarea unui 
centru de zi (primarul, consilierii locali, consilierii judeţeni). Aceste persoane 
sunt punctul central al campaniei. Către ele sunt îndreptate activităţile 
campaniei. 
 
Ţintele sunt întotdeauna persoane. Chiar dacă puterea de a vă da ceea ce vă 
doriţi este deţinută, de fapt, de o instituţie cum ar fi un Consiliu Local, o 
comisie de specialitate a Camerei Deputaţilor, legislativul, Poliţia sau Agenţia 
de protecţie a mediului, ţinta trebuie întotdeauna personalizată: deputatul 
Popescu; preşedintele Consiliului Judeţean Vasilescu, etc. 
 
Atunci când vă identificaţi ţintele, includeţi toate posibilele persoane care vă 
pot da ceea ce doriţi. Încercaţi să includeţi mai mult de o singură persoană 
deoarece, de obicei, acolo unde puterea este împărţită, există mai multe 
puncte slabe şi ocazii.  
 
Pasul următor este să faceţi o analiză a fiecărei ţinte. Enumeraţi motivele pe 
care le are fiecare ţintă pentru a vi se opune ca şi pe cele pentru a fi de 
acord cu voi. Precizaţi puterea pe care o aveţi asupra fiecărei ţinte.  
 
Ceea ce dumneavoastră solicitaţi are un cost pentru ţintă. Ar putea fi vorba 
de costuri financiare (cum ar fi cheltuielile pentru finanţarea unui centru de 
zi pentru copii cu autism). Ar putea fi diminuarea susţinerii de care se bucură 
din partea unui grup de oameni de afaceri (dacă de exemplu aţi cere o lege 
prin care să se interzică vânzarea alcoolului în preajma şcolilor). Ar putea 
reprezenta o pierdere a credibilităţii, dacă veţi încerca să convingeţi un 
deputat să modifice o lege pe care el a iniţiat-o. Astfel, ţinta se află în 
situaţia de a pune în balanţă două tipuri de costuri: costul de a vă 
satisface cerinţele versus costul de nu face asta. Strategia voastră va 
fi de a creşte costurile ţintei în cazul în care nu vă acordă ceea ce 
solicitaţi.  
 
Ţinte secundare 
Într-o campanie de advocacy, pot fi avute în vedere şi ţinte secundare. O 
ţintă secundară este o persoană care are mai multă putere asupra factorului 
de decizie primar decât aveţi dumneavoastră, dar asupra căreia voi aveţi mai 
multă putere, decât aveţi asupra factorului de decizie primar.  
 
Exemplul unei campanii din SUA, ne arată cum funcţionează acest 
mecanism: Chiriaşii din clădirile publice au vrut să le fie vopsite clădirile. Ei 
au considerat câţiva membrii ai Autorităţii orăşeneşti pentru locuinţe ca fiind 
ţintele lor primare. Atunci când chiriaşii au descoperit că vechea vopsea cu 
plumb cădea de pe pereţi, au făcut o ţintă secundară din şeful 
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departamentului de sănătate. Acestuia nu i-a păsat de disputa chiriaşilor cu 
Autoritatea pentru locuinţe, dar plumbul era un pericol pentru sănătate care 
trebuia îndepărtat. Le-a spus celor de la Autoritatea pentru locuinţe că 
zidurile trebuie răzuite şi revopsite. 
 
Atunci când enumeraţi ţintele secundare, gândiţi-vă ce putere aveţi asupra 
lor şi ce putere au ele asupra ţintei primare. Desigur că, dacă aveţi suficientă 
putere asupra ţintei primare, s-ar putea să nu aveţi nevoie şi de o ţintă 
secundară. 
 
Poziţia ţintei 
Pentru a duce o campanie puternică, este important felul în care reuşiţi să 
înţelegeţi interesele şi poziţia ţintelor dumneavoastră. Tabelul de mai jos 
poate să fie un bun instrument de analiză. 
 

Ţinte 
primare  

Ce rol 
are? 

Ce poziţie 
are faţă de 
subiect 

(+, -, )? 

Ce contează 
pentru ea? 

Ţinte secundare 

1. Şeful grupului 
parlamentar din 
care face parte (cu 
care suntem în 
relaţii foarte bune)  
2 

3 

Deputatul 
Popescu, 
membru 
în comisia 
x 

Poate iniţia 
un proiect 
de lege 
propus de 
organizaţia 
noastră 

+ (a avut 
câteva 
declaraţii 
publice 
despre ….) 

• voturi 
• imagine 

bună 
• poziţia în 

partid 

4 

1 

2 

3 

    

4 

 
b) Susţinători şi oponenţi  
 
Acesta este momentul în care răspundeţi la următoarele întrebări: cui îi pasă 
de această cauză, ce sunt gata să câştige sau să piardă, ce putere au şi cum 
sunt organizaţi?  
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Susţinători   
Grupul de susţinători şi membri reprezintă un grup de oameni pe care îi 
puteţi contacta şi implica în campanie. Sunt acele persoane, organizaţii sau 
instituţii care v-ar putea ajuta în campanie. În identificarea acestora, fiţi 
expansivi, chiar exageraţi.  Ideea este să veniţi cu o listă lungă de potenţiali 
susţinători. Pe parcursul campaniei poate că nu îi veţi contacta pe toţi, dar 
puteţi reveni mai târziu la listă, dacă evenimetele nu progresează şi aveţi 
nevoie de sprijin suplimentar.  
 
Pentru eficienţa campaniei, este util să vă gândţi la oameni ca făcând parte 
din nişte grupuri. De exemplu, dacă obiectul campaniei voastre este legat de 
transportul public şi consideraţi că un posibil grup de susţinători sunt 
cetăţenii mai în vârstă,  asta nu vă va spune cum să ajungeţi până la ei. 
Trebuie să fiţi mult mai specifici, de ex.: vârstnici care circulă cu autobuzele 
nr. 1 şi nr. 2. Cel puţin, acest lucru vă conduce la împărţirea de pliante în 
staţiile de autobuz de pe liniile respective.  
Pentru o corectă identificare a susţinătorilor, analizaţi: 
- pe cine afectează această problemă? 
- cine altcineva ar mai beneficia dacă problema se rezolvă? 
- cine ar mai fi interesat să ne ajute? 
 
Încercaţi să vă găsiţi susţinători şi personalităţi publice care ar putea ajuta la 
transmiterea mai puternică a mesajului dumneavoastră. 
 
Veţi ajunge la o listă lungă de grupuri şi persoane la care veţi putea apela la 
un moment sau altul în campania dumneavoastră, fie pentru semnarea unei 
petiţii, fie pentru susţinerea unei conferinţe de presă; fie pentru participarea 
la un picket, etc. În funcţie de cauza campaniei şi de disponibilitatea 
susţinătorilor, împreună cu unii dintre aceştia veţi putea forma coaliţii care 
pot da putere suplimentară campaniei dumneavoastră.  
 
 
Oponenţi 
Enumeraţi toate grupurile, indivizii şi instituţiile care ar pierde sau ar fi foarte 
supărate dacă veţi câştiga (nu îi confundaţi cu ţintele). Ce îi va costa victoria 
voastră? Încercaţi să evaluaţi, cât de activ vi se va opune fiecare dintre ei şi 
ce vor face sau cât vor cheltui ca să vi se opună. Notaţi-vă puterea fiecărui 
adversar. Cum se va compara forţa susţinătorilor cu cea a adversarilor voştri 
în ochii oamenilor care vă pot da ceea ce vă doriţi? În general, evitaţi 
angajarea într-o acţiune a adversarilor în timpul campaniei. Ei nu pot să vă 
dea ceea ce vă doriţi şi oricum nu aveţi influenţă asupra lor. Asta nu 
înseamnă că adversarii nu contează sau că nu ar trebui să fim preocupaţi de 
forţa pe care o au, ci doar că provocarea lor directă poate fi o abatere. 
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O bună analiză a ţintelor, susţinătorilor şi oponenţilor vă poate aduce 
concluzii importante pentru planificarea campaniei. 
 
O astfel de analiză pentru o campanie prin care o organizaţie îşi propune să 
convingă autorităţile să reamenajeze un parc, poate să ducă la următoarele 
concluzii: 

(1) Consilierii locali şi primarul sunt cei care iau deciziile; acest rol 
important trebuie recunoscut de la bun început. Ei sunt cei care 
trebuie convinşi de nevoia de reamenajare a parcului şi de 
beneficiile pe care acest proiect le-ar putea aduce comunităţii. 
Primarul a investit mult în voturile pensionarilor. Trebuie să arătăm 
că pensionarii din cartier sunt foarte interesaţi de amenajarea 
parcului. 

(2) Cetăţenii din zonă, mai ales părinţii, ca şi comercianţii au un interes 
mare în realizarea acestui proiect. Un interes la fel de mare îl au şi 
ONG-urile, în special cele ecologiste. Toate aceste persoane se pot 
alătura demersurilor organizaţiei. Chiar dacă nu toate aceste 
persoane au o influenţă mare asupra administraţiei, dacă vom reuşi 
să mobilizăm un număr mare de oameni, ar putea fi un succes. 

(3) Pentru că reamenajarea parcului ar putea reduce criminalitatea din 
zonă, poliţia s-ar putea să fie un aliat important. Trebuie să invităm 
şi reprezentanţi ai poliţiei la întâlnirile organizate. 

Nu se ştie dacă mass media va susţine acest proiect. Dată fiind influenţa pe 
care ar putea să o aibă, merită  însă efortul să o atragem de partea 
organizaţiei. 
 
 
Lucrul în coaliţii 
Coaliţiile sunt modalităţi eficiente de a utiliza resursele umane, financiare şi 
logistice pentru a vă îmbunătăţi campania de advocacy. Coaliţiile sunt de 
asemenea o modalitate eficientă prin care organizaţiile pot comunica 
membrilor comunităţii, reprezentanţilor aleşi şi guvernamentali, precum şi în 
mass media faptul că există o preocupare pentru rezolvarea unei anumite 
probleme şi că există o voinţă comună în acest sens. 
 
Tipuri de coaliţii 
Există două tipuri de coaliţii: coaliţiile de proces şi coaliţiile înfiinţate pentru a 
acţiona.  
 
Coaliţiile de proces sunt acelea care funcţionează pe termen mai lung, şi care 
se înfiinţează mai ales pentru a oferi membrilor posibilitatea de a 
interacţiona, a schimba informaţii şi a coordona programe de durată mai 
lungă. În acest tip de coaliţii rezultatele concrete sunt mai greu de măsurat. 
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Coaliţiile de acţiune sunt orientate mult mai clar pe obţinerea de rezultate – 
care se pot măsura mai uşor în acest caz - şi funcţionează pe termen mai 
scurt. Există mai multă flexibilitate în modul de funcţionare şi comunicare iar 
mecanismele de luare a deciziilor sunt mult mai rapide. 
 
Avantajele coalizării sunt numeroase: 
• O coaliţie largă demonstrează politicienilor/legiuitorilor că nu există nici 

un risc să fie acuzaţi de partizanat dacă susţin rezolvarea problemei; 
• O coaliţie poate comunica mesajul unei mari diversităţi de oameni în 

mod succint; 
• Coaliţiile creează condiţii pentru o bună comunicare în viitor între 

organizaţiile neguvernamentale, cu autorităţile şi cu reprezentanţii 
aleşi. Reţelele de comunicare sunt create şi întărite în cadrul coaliţiilor; 

• Coaliţiile oferă ocazia de a cunoaşte noi oameni, noi organizaţii şi de a 
afla mai multe despre tipurile de activitaţi desfăşurate de acestea; 

• Coaliţiile creează premizele pentru economisirea resurselor financiare 
şi de altă natură şi deci pentru o eficienţă sporită; 

• Coaliţiile ajută organizaţiile mici să-şi îndeplinească obiectivele prin 
asocierea cu organizaţii mai mari. 

 
Este nevoie să vă luaţi câteva precauţii atunci când activaţi în cadrul 
unei coaliţii: 
• Aduceţi-vă permanent aminte că partenerii dumneavoastră de coaliţie nu 

arată şi nu acţionează neapărat la fel ca dumneavoastră, şi că acesta e 
un lucru bun. 

 
• Indiferent de cât de bine intenţionaţi sunteţi, veţi fi acuzaţi ca fiind doar 

reprezentanţi ai anumitor interese. Fiţi pregătiţi să demonstraţi că 
reprezentaţi o mai largă categorie de interese. 

 
• Anticipaţi ce se poate întâmpla în cazul în care partenerii ies din coaliţie. 

Revizuiţi materialele periodic. 
 
Condiţii pentru succesul unei coaliţii 

• Organizaţiile trebuie să-şi unească eforturile şi să renunţe la o parte din 
identitatea lor  pentru binele coaliţiei. 

• O persoană neutră angajată de coaliţie poate ajuta la rezolvarea 
problemelor care ţin de conflicte sau de asumarea de către o singură 
parte a meritelor pentru munca făcută. 

• Membrii activi şi susţinătorii sunt necesari pentru succesul coaliţiei. Nu 
orice organizaţie poate fi organizaţia principală într-o coaliţie. Este de 
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ajuns pentru unele organizaţii să susţină cauza scriind scrisori sau 
participând la întruniri atunci când este nevoie. 

• Liderii coaliţiei (aleşi/acceptaţi) trebuie să lucreze împreună pentru a 
elabora strategia coaliţiei şi să fie de acord să se informeze reciproc cu 
privire la progresul campaniei. 

• Procedurile de luare a deciziilor trebuie stabilite şi acceptate de comun 
acord chiar de la începutul formării coaliţiei. Dacă procesul de luare a 
deciziilor nu este clar acest lucru va duce la frustrări şi lipsă de 
încredere, mai ales dacă membrii coaliţiei nu se întâlnesc în mod regulat. 
Implicarea conducerii organizaţiilor în procesul de luare  a  deciziilor  
este importantă atât din motive care ţin de credibilitate cât şi de 
rapiditatea întregului proces. 

• Planificarea şi bunele abilităţi de comunicare sunt necesare pentru 
asigurarea eficienţei unei coaliţii. 

• Într-o coaliţie largă tacticile alese trebuie agreate de toţi membrii, 
tacticile prea conservatoare sau agresive pot nemulţumi partenerii. 

• Toţi membrii coaliţiei trebuie să fie mediatizaţi pentru activităţile 
realizate, respectând însă interesul propriu al fiecărei organizaţii. Coaliţia 
poate avea un antet special sau poate folosi antetul organizaţiei 
principale. 

• Coaliţia trebuie să reziste presiunilor interne şi provocărilor mediului 
politic.  Încrederea între membrii coaliţiei este unul din primele lucruri 
care trebuie construite. Numai aşa se pot rezolva cu succes conflictele şi 
se poate face faţă presiunilor din exteriorul coaliţiei, care în mod sigur 
vor apărea. 

• Liderii coaliţiei trebuie să se întâlnească periodic pentru a ajusta 
campania pe măsură ce apar schimbări în mediul politic. 

 

 

3.4. Analiza situaţiei 

 
- Ce trebuie să ştiţi despre problema şi soluţia campaniei? 
Înainte de a începe o campanie, organizaţia trebuie să aibă toate informaţiile 
necesare despre cauza pentru care urmează să lupte. Desigur, în etapa de 
mai sus veţi fi strâns deja o mulţime de informaţii utile care vă pot ajuta să 
vă construiţi argumentaţia.  
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Planul campaniei trebuie să ţină cont de mediul exterior, de evoluţia 
problemei pe care o abordează sau a mediului, precum şi de capacitatea 
organizaţiei/grupului. 
 
Odată ce organizaţia a clarificat ce vrea să obţină prin intermediul 
campaniei pe care o desfăşoară, trebuie să evalueze corect situaţia în 
care se găseşte. Acest pas presupune colectarea de informaţii despre 
punctele tari şi punctele slabe ale organizaţiei, despre oportunităţile şi 
ameninţările de care va trebui să ţineţi cont, despre mediul 
legislativ/decizional, despre parteneri, despre nevoile beneficiarilor, etc.  
  
Vă propunem mai jos o listă de informaţii pe care ar trebui să le aveţi 
înainte de a începe campania: 
 
a. politici publice în domeniu 
Înainte de a demara campania de advocacy, este vitală cunoaşterea situaţiei 
ce se vrea schimbată. Care sunt principalele politici în domeniu?, care sunt 
convenţiile internaţionale la care România este parte sau urmează să fie 
parte?, cum se întâmplă lucrurile în alte ţări?, etc. – acestea sunt numai 
câteva întrebări la care trebuie să răspundeţi. Va trebui să identificaţi 
instituţiile cheie, legislaţia existentă, problemele la ordinea zilei cât şi 
orientarea (poziţia) decidenţilor vis à vis de problema abordată. 
 
b. informaţii legislative 
Pentru a construi o campanie eficientă este necesar să se înţeleagă modul în 
care se iau deciziile legate de subiectul care vă interesează. O bună 
înţelegere a politicilor include cunoştinţe despre procesul de luare a deciziilor 
la nivel naţional şi/sau local. În fond, scopul final al unei campanii de 
advocacy se referă la influenţarea/îmbunătăţirea de politici publice.  
 
Trebuie să cunoşti foarte bine ceea ce vrei să modifici şi mai ales cum. Deşi 
acest tip de cunoştinţe este foarte tehnic, aceste mecanisme trebuie înţelese 
şi asimilate. În funcţie de proceduri şi instrumentele legale avute la 
dispoziţie, puteţi decide cum veţi opera modificarea. Dacă aveţi în vedere 
modificarea unei legi, trebuie să decideţi dacă o faceţi prin avansarea către o 
agenţie a executivului a unui proiect propriu de hotărâre (de guvern, de 
ministru), care la rândul ei ar putea să şi-l însuşească sau printr-o iniţiativă 
legislativă cetăţenească. Dacă aveţi în vedere introducerea unui act normativ 
nou pentru politica publică respectivă, ar trebui să ştiţi ce e acela un proiect 
de lege şi cum se scrie şi ulterior ce parcurs îi daţi acestuia: îl depuneţi la 
camera competentă a Parlamentului sau îl înmânaţi direct unui deputat să-l 
promoveze acesta? În funcţie de alegerea făcută, campania va lua o formă 
sau alta. Pentru prima varianta este nevoie de crearea unui comitet de 
iniţiativă legislativă şi strângere de semnături, iar în al doilea caz nu trebuie 
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decât să convingeţi un parlamentar de utilitatea şi justeţea proiectului 
dumneavoastră. 
 
c. statistici 
Statisticile joacă un rol important în faza de analiză. Datele precise şi actuale 
privind grupurile ţintă sunt esenţiale pentru crearea unei imagini reale a 
situaţiei de fapt.   
De exemplu, dacă organizaţia dumneavoastră urmează să se lanseze într-o 
campanie care are legătură cu legislaţia privitoare la violenţa domestică, e 
foarte important să ştiţi câte femei sau copii sunt victime ale violenţei 
domestice, ce urmări are această situaţie, cum evoluează diferitele cazuri, 
etc. 
 

Cum se organizează cercetarea? 
 
a) evaluarea mediului extern şi politic 
Orice campanie de advocacy începe cu evaluarea mediului politic în care se 
va desfăşura campania. Va fi acesta favorabil sau cel puţin receptiv faţă de 
soluţiile propuse sau organizaţia dumneavoastră? Este primul lucru pe care 
va trebui să-l determinaţi. 
 
Este important, de exemplu, să luaţi în calcul orientarea politică a factorilor 
decidenţi. Încercaţi să vedeţi dacă soluţia propusă de organizaţia 
dumneavoastră este „riscantă” pentru factorii decidenţi, care din principiu nu 
vor dori să rişte adoptarea unor măsuri nepopulare sau care să le supere 
propriul electorat. 
 
De asemenea, este important de ştiut dacă cel care vă va ajuta să obţineţi 
ceea ce doriţi se află într-o poziţie de autoritate sau putere în interiorul 
propriei structuri: este decidentul o figură publică, cunoscută sau este el un 
lider de filială locală de partid? Bineînţeles, ne referim aici la acei decidenţi 
care au o apartenenţă politică. 
 
Un alt motiv pentru care mediul politic în care se va desfăşura campania 
contează este acela al susţinerii politice. Dacă problema ridicată de 
organizaţia dumneavoastră se află pe lista de priorităţi a factorilor decidenţi 
sau este inclusă într-un document strategic al instituţiei/partidului din care 
aceştia fac parte, este evident că proiectul dumneavoastră are mai multe 
şanse de reuşită. 
 
Dacă tema campaniei figurează în vreun discurs politic sau electoral al unui 
partid politic aflat „în opoziţie”, întrebaţi-vă cum puteţi folosi acest lucru în 
favoarea dumneavoastră. Vă poate el susţine din acea poziţie? Poate deveni 
el o ţintă pentru campania dumneavoastră? Poziţia aparentă de putere este 
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înşelătoare, analizaţi bine situaţia, deoarece există partide în opoziţie care au 
de fapt mai multă influenţă sau putere de decizie decât cele care au puterea 
în mod formal. Acest lucru poate deriva tocmai din presiunea pe care 
electoratul „de opoziţie” o poate pune pe decidenţi. 
 
Când vorbim despre mediul extern ne referim de asemenea şi la situaţia 
problemei în momentul demarării campaniei. Cât de importantă este tema 
campaniei în momentul respectiv pentru public? Ne referim aici la ceea ce se 
află la momentul respectiv pe agenda publică. Luarea ei în calcul este 
importantă deoarece ea ne asigură susţinerea decidenţilor şi a publicului 
larg. Presupunând că doriţi să cereţi autorităţilor introducerea oinei ca sport 
obligatoriu în şcoli iar la nivel naţional o campanie pentru alegeri 
prezindenţiale se află în plină desfăşurare, este de înţeles dacă nu veţi putea 
capta atenţia factorilor decidenţi sau a publicului. 
 
În acelaşi fel, dacă de exemplu organizaţia dumneavoastră lansează o 
campanie pentru inserţia profesională ulterioară a delincvenţilor juvenili iar 
mass media anunţă creşterea numărului de infracţiuni comise de copii ori 
reducerea numărului de locuri de muncă existente la nivel naţional/regional, 
atunci probabil că e mai bine să aşteptaţi până ce factorii interesaţi ar putea 
avea o atitudine mai favorabilă soluţiei propuse de organizaţie. 
 
b) cercetare asupra problemei 
Cercetarea problemei este unul dintre primii paşi întreprinşi în lansarea 
campaniei de advocacy. Aţi identificat deja problema însă pentru a vă 
susţine iniţiativa aveţi nevoie de date concrete, de o evaluare realistă a 
situaţiei. Rezultatele cercetării problemei ar trebuie să răspundă 
următoarelor întrebări: 

• Care este cauza şi evoluţia problemei? 
• Cât de vastă este problema? 
• Pe cine afectează problema? 
• Ce impact are problema asupra fiecărui individ şi a comunităţii? 
• Cine are puterea şi responsabilitatea de a rezolva problema? Care 

este cel mai înalt nivel la care-i găsim pe factorii decidenţi? Dar cel 
mai de jos? 

• Ce au făcut aceştia pentru a rezolva problema? 
• De ce nu au reuşit să rezolve problema? 
• Există deja acte normative care ar trebui să rezolve problema sau 

care ar face soluţionarea problemei mai dificilă? 
 
c) cercetare asupra soluţiei 
În mod sigur campania dumneavoastră de advocacy propune rezolvarea unei 
probleme şi identifică o soluţie. Pentru a o putea promova, ar trebui să o 
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documentaţi iar în dosarul de analiză să includeţi şi răspunsurile la 
următoarele întrebări: 

• Cum va contribui recomandarea dumneavoastră (a organizaţiei) la 
rezolvarea problemei? 

• Este recomandarea realistă? 
• Poate fi ea implementată fără costuri prea mari sau nu? 
• În cât timp va produce recomandarea rezultate concrete? 
• Cine altcineva mai susţine recomandarea făcută de organizaţie? Se 

vor implica ei în mod activ în susţinerea acestei recomandări? 
• Cine se opune propunerii sau se va arăta sceptic în privinţa eficienţei 

acesteia? 
• Îi puteţi convinge pe oponenţi de viabilitatea soluţiei propuse? 
• Credeţi că soluţia avansată va fi bine primită de către factorii 

decidenţi? Dacă nu, ce alternative există la soluţia dumneavoastră? 
 
d) înţelegerea procesului legislativ 
Aşa cum arătam înainte, înţelegerea procesului prin care se iau decizii sau 
prin care trece un act normativ este esenţială. Dumneavoastră nu veţi face 
altceva decât să influenţaţi acest proces. Cu cât veţi şti mai mult despre el, 
cu atât mai mult veţi şti în ce fel să acţionaţi. 
 
În anexele acestui ghid puteţi găsi: un rezumat al procesului legislativ, 
informaţii despre exercitarea dreptului de iniţiativă legislativă în România, 
drepturile de care se bucură parlamentarii şi rolul cabinetului parlamentar. 
 
Surse de informare 
Înainte de a începe cercetarea propriu-zisă, e bine să aveţi o listă sau o bază 
de date cu toţi cei de la care puteţi obţine informaţii legate de problema 
identificată. Mai jos am enumerat câteva surse posibile: 
 
a) propria organizaţie 
Este de preferat să se înceapă cu oamenii din propria organizaţie. Puneţi-le 
toate întrebările listate mai sus. Unii dintre ei ar putea deţine mai multe 
informaţii despre problemă decât aţi putea crede. 
 
b) factorii decidenţi şi consultanţii/consilierii acestora 
Înainte de a începe cercetarea, e bine să aveţi o listă cu demnitarii şi 
funcţionarii cât şi consilierii acestora care se ocupă de problema abordată în 
campanie. Ar fi bine să discutaţi direct cu instituţiile şi persoanele care au 
puterea de a influenţa deciziile publice în cadrul politicii respective. Nu ezitaţi 
să le adresaţi întrebări directe. În faza aceasta de documentare nu e nevoie 
să adresaţi aceste întrebări unui ministru sau secretar de stat, însă şefii 
serviciilor din subordinea acestuia care au legătură cu problema identificată 
sunt o sursă excelentă de informaţie şi ar trebui să vă poată răspunde la întrebări. 
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c) potenţialii susţinători şi oponenţi 
În această fază poate că nu ştiţi exact cine sunt susţinătorii şi oponenţii 
dumneavoastră, însă în urma unui raţionament simplu ar trebui să puteţi 
spune cine s-ar opune din principiu propunerii dumneavoastră sau nu. 
Cunoscând răspunsurile lor la întrebările asupra problemei cât şi a soluţiei 
veţi putea înţelege motivaţiile lor şi vă veţi putea formula ulterior contra-
argumente.  
 
d) oamenii afectaţi direct de problemă 
Ei constituie una dintre cele mai importante surse de informare. Ei ştiu cel 
mai bine cum îi afectează problema şi probabil că s-au şi gândit la soluţii. 
Cunoaşterea opiniei lor asupra problemei şi a soluţiei propuse de organizaţia 
dumneavoastră este indispensabilă pentru planificarea campaniei. 
 
e) specialiştii în domeniu 
Un dosar de analiză bine documentat cuprinde şi opiniile sau recomandările 
specialiştilor din domeniul în care activaţi. Nu ezitaţi să-i abordaţi cu seturile 
de întrebări asupra problemei şi a soluţiei. În plus, ei vor ştii să vă îndrume 
şi către alte surse de informaţii.  
 
f) alte surse de informare 
Puteţi găsi informaţii utile în rapoarte ale instituţiilor publice sau în lucrările 
de specialitate: cărţi, periodice, buletine informative ale altor organizaţii 
active în domenii adiacente problematicii dumneavoastră. Evident, procuraţi-
vă toate legile şi actele normative care reglementează domeniul campaniei şi 
familiarizaţi-vă cu ele. 
 
Întâlnirile personale sunt cea mai bună cale de a obţine informaţii: cu 
specialiştii, şefii de serviciu din instituţiile responsabile sau oamenii afectaţi. 
Dacă este posibil, chestionaţi în mod direct şi individual măcar pe susţinătorii 
cauzei dumneavoastră.  
 
Câteva sugestii pentru interviurile directe: 

• faceţi o listă cu întrebările de pus fiecărei persoane; 
• puneţi întrebări specifice, precise, pentru a obţine răspunsuri 

specifice; dacă persoana pe care o intervievaţi nu are răspunsuri, 
întrebaţi-o cine crede că ar fi în măsură să ofere informaţii; 

• luaţi notiţe în timpul interviurilor şi nu uitaţi să menţionaţi numele 
persoanei pe care o intervievaţi şi data; 

• trimiteţi scrisori sau mesaje electronice de mulţumire pentru cei care 
au răspuns la întrebări, reluând în câteva rânduri ceea ce v-au spus, 
pentru a vă asigura că le-aţi înţeles opinia; 

• verificaţi sursele de informaţii utilizate. 
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Întrebări pentru evaluarea documentării: 
La finalul activităţii de documentare, ar trebui să puteţi răspunde afirmativ la 
următoarele întrebări: 

1. Aţi reuşit să identificaţi instituţiile responsabile de rezolvarea 
problemei şi care este exact rolul lor?  

2. Ştiţi – aproximativ – de ce date dispun ele cu privire la problemă?  
3. Cunoaşteţi poziţia acestor instituţii cu privire la problema 

identificată?  
4. Cunoaşteţi percepţia publicului larg despre problemă?  
5. Aţi strâns şi examinat deja toate informaţiile şi curentele de opinie 

existente în domeniu? 
 
 

3.5. Analiza capacităţii organizaţiei 

Este evident că lansarea şi susţinerea unei campanii de advocacy necesită 
utilizarea unei multitudini de resurse. „Resursele” pot însemna putere 
financiară dar şi implicarea din partea membrilor şi/sau a voluntarilor 
organizaţiei. Pentru a putea efectua o analiză cât mai completă a acestor 
resurse, propunem să aveţi în vedere câteva aspecte:  
 
• Coloana 2 din instrumentul de planificare al Midwest Academy – 

Graficul campaniei/ Tabelul strategiei 
 
Această coloană este o declaraţie organizaţională de cheltuieli şi venituri. 
Veţi enumera ce resurse puteţi să implicaţi în campanie (cheltuieli), ce 
câştiguri organizaţionale vreţi să aveţi de pe urma campaniei (venituri) şi 
problemele interne ce trebuie soluţionate. 
 

o Începeţi cu resursele materiale, financiare, informaţionale şi umane.  
 
În esenţă, aici trebuie să treceţi suma pe care o aveţi pentru campanie. 
Precizaţi suma de bani pe care o aveţi dar şi pe cea pe care trebuie să o mai 
strângeţi. Desigur că aceste date se pot modifica după ce veţi decide asupra 
tacticilor pe care urmează să le folosiţi. Continuaţi cu tot ceea ce poate fi 
considerat „resursă” în organizaţie: baze de date cu potenţiali factori 
interesaţi, studii, liste de voluntari, relaţii cu mass media, lideri de opinie pe 
care i-aţi putea angaja în campanie, imaginea organizaţiei, expertiză, studii 
şi cercetări etc. 
 

o Continuaţi cu tot ceea ce organizaţia doreşte să obţină de pe urma 
campaniei, pe lângă câştigarea cauzei.  
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Aveţi în vedere consolidarea organizaţiei atât prin dezvoltare internă, cât şi 
prin strângere de fonduri. Din nou, aici, esenţial este să fiţi foarte specifici. 
Cât de mulţi noi afiliaţi, noi membri sau lideri? Dacă e posibil, numiţi-i! Cât 
de mulţi bani să se strângă?  
 

o Treceţi în revistă problemele interne ce vor trebui să fie luate în 
considerare sau soluţionate pe parcursul campaniei, de exemplu: 
relaţiile dintre membrii staff-ului, problemele din cadrul coaliţiei şi 
problemele din cadrul organizaţiilor aliate. 

 
Pe lângă instrumentul prezentat mai sus, foarte utilă se poate dovedi şi 
clasica analiză SWOT.  

Analiza SWOT este unul dintre cele mai cunoscute instrumente de evaluare. 
Acest instrument poate fi folosit atât pentru analiza organizaţiei în ansamblu, 
cât şi pentru analiza unei campanii sau a oricărui program al organizaţiei. 
 
SWOT înseamnă: 

Strengths (puncte tari) - resurse, abilităţi, ce merge bine în 
organizaţie, cu ce se poate mândri organizaţia 

Weaknesses (puncte slabe) - ce lipseşte, ce merge prost în 
organizaţie, ce aspecte ar trebui îmbunătăţite 

Opportunities (oportunităţi) - evenimente sau resurse externe care 
pot afecta pozitiv activitatea organizaţiei, chestiuni de care 
organizaţia se poate folosi 

Threats (obstacole, ameninţări) - evenimente externe care pot afecta 
negativ activitatea organizaţiei 

 
Punctele tari şi punctele slabe se referă la mediul intern, la organizaţie. 
Ameninţările şi oportunităţile se referă la mediul în care operează 
organizaţia.  
 
Scopul analizei SWOT nu se rezumă la un inventar al punctelor tari şi slabe, 
respectiv al oportunităţilor şi ameninţărilor. Ca parte a analizei SWOT, 
trebuie să răspundeţi la următoarele întrebări: 
 cum putem folosi punctele tari în aşa fel încât să beneficiem cât mai bine 

de oportunităţile identificate? 
 cum putem folosi punctele tari pentru a depăşi obstacolele identificate? 
 cum putem să înlăturăm punctele slabe sau să le transformăm în puncte 

tari? 
 cum putem minimiza punctele slabe pentru a depăşi ameninţările? 
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Exemplu: 

Puncte tari 
- imagine bună 
- 20 de voluntari 
-  

Puncte slabe 
- resurse financiare insuficiente 
- staff nemotivat 

Oportunităţi 
- prevederile legii 52/2003 
- deschidere din partea 

Deputatului x 
-  

Ameninţări 
- lipsa finanţatorilor externi 
- lipsa de interes a beneficiarilor 

 

3.5. Definirea mesajului şi a sloganului 

Mesajul este una dintre piesele de rezistenţă ale campaniei. Deşi campania 
constă în activităţi multe şi variate, poate avea mai multe obiective şi se 
adresează mai multor categorii de persoane, ea trebuie să rămână unitară. 
Un mesaj bine construit poate asigura identitatea, unitatea şi omogenitatea 
campaniei.  
 
Pentru asta, mesajul trebuie să apară pe toate elementele de identitate ale 
campaniei (bannere, fluturaşi, pliante, clipuri) şi să fie menţionat în toate 
apariţiile publice sau mai puţin publice ale reprezentanţilor organizaţiei. 
Absolut toţi cei implicaţi în campanie, de la coordonator şi până la voluntarii 
care distribuie fluturaşi pe stradă trebuie să cunoască mesajul campaniei. 
 
Mesajul trebuie să transmită, pe scurt, ce doreşte organizaţia să obţină de 
pe urma campaniei şi de ce. Strategia de comunicare în advocacy are la bază 
următoarea schemă: 
 

 
Informare 

 
Trecerea la 

acţiune 

 
 

Convingere 
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Mesajul are rol central în schemă, în special în ceea ce priveşte ultima 
treaptă: mesajul trebuie să determine publicul ţintă să acţioneze. 
 
Iată câteva reguli de care trebuie să ţineţi seama atunci când elaboraţi 
mesajul: 
- La modul ideal ar trebui comunicată o singură idee, cel mult  două, trei. 

Este mai bine ca oamenii să aibă o idee clară despre o campanie decât 
să facă confuzii sau să fie supraîncărcaţi. 

- Mesajele ar trebui să fie întotdeauna pre-testate cu persoane care fac 
parte din grupul ţintă, pentru a avea siguranţa că mesajul recepţionat 
este acelaşi cu cel transmis. 

- În al treilea rând mesajul trebuie să fie pătrunzător nu numai prin date 
valide şi logică clară dar ar trebui să descrie şi acţiunea aşteptată de la 
grupul ţintă. Acesta din urmă trebuie să înţeleagă ce se aşteaptă de la 
el. 

 
Elaborarea mesajului 
Informaţia pe care o obţineţi în timpul documentării nu este mesajul 
dumneavoastră. Recomandarea pe care o faceţi nu este mesajul 
dumneavoastră! 
 
S-ar putea să aveţi motive întemeiate ca să recomandaţi îmbunătăţirea 
urgentă a condiţiilor igienice din spitale ca o soluţie parţială la lipsa medicilor 
şi a asistenţilor medicali şi la faptul că aceştia părăsesc aceste slujbe din 
cauza salariilor mici. S-ar putea ca şi explicaţiile oferite de dumneavoastră să 
fie foarte clare şi logice.  
Mesajul ar trebui să fie un motiv simplu pentru care decidenţii să accepte 
recomandarea dumneavoastră. Dacă aceştia sunt îngrijoraţi de costurile 
implementării acesteia, atunci poate că mesajul ar putea fi „Avem nevoie de 
strategii ieftine pentru a-i ţine pe medici în spitale!”. 
 
De cele mai multe ori un mesaj are două componente de bază: 
- un apel la ceea ce este corect/drept/un principiu unanim acceptat, 
- un apel la interesul personal sau al audienţei. 
 
Elementele unui mesaj: 
- conţinut/idei - care este ideea centrală a mesajului pe care doriţi să o 

comunicaţi grupului ţintă? 
- limbaj  - ce fel de limbaj veţi folosi pentru a transmite ideea principală? 

Există cuvinte pe care ar trebui sau nu să le folosiţi? 
- mesager/sursă de comunicare - persoana sau persoanele care transmit 

mesajul. Acestea trebuie să fie credibile. Ce persoane sunt credibile din 
perspectiva audienţei? 
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- format/mediu de comunicare – care e modalitatea cea mai potrivită de 
a transmite mesajul: întâlniri, scrisori, broşuri sau clip video? Ce format 
favorizează maximum de impact? 

- timp/loc – care este momentul cel mai potrivit pentru transmiterea 
mesajului? Există un loc special din care poate fi lansat mesajul? 

 
Elemente de conţinut ale mesajului: 

• Ce vreţi să realizaţi; 
• De ce vreţi să realizaţi acel lucru (rezultatul pozitiv în urma acţiunii 

şi/sau consecinţa negativă a inacţiunii); 
• Cum propuneţi să se ajungă la acel rezultat; şi 
• Ce acţiuni doriţi ca audienţa să întreprindă. 

 
Pentru a vă asigura că mesajul pe care l-aţi construit pentru campania 
voastră este cu adevărat eficient, puteţi să-l supuneţi unui test şi să verificaţi 
că răspunde elementelor de mai jos: 
 
1) este clar 
Oamenii sunt asaltaţi zilnic de sute de mesaje din diferite surse: televiziune, 
radio, ziare, postere, etc. Dacă mesajul vostru este prea complicat sau 
confuz, el nu va răzbi niciodată până la publicul ţintă. 
 
2) este consistent 
Mesajul trebuie repetat cât de des posibil. Amintiţi-vă că, o persoană 
obişnuită trebuie să audă mesajul de cel puţin şapte ori pentru a şi-l aminti. 
 
3) este persuasiv/stimulativ 
Un mesaj bun are calitatea de a fi "simţit" în aceeaşi măsură cu a fi înţeles 
de publicul ţintă. Mesajul trebuie să convingă şi să îndemne la acţiune. 
 
4) unic 
Mesajul vostru trebuie să se distingă clar faţă de celelalte mesaje care 
asaltează audienţa în fiecare zi. 
 
5) adevărat 
Nici nu ar trebui să menţionăm aici consecinţele situaţiei contrare: ce se 
întămplă dacă mesajul campaniei nu este adevărat, informaţiile pe care se 
bazează sunt false iar acest lucru ajunge să fie făcut public? 
 
6) relevant 
Înainte să lansaţi mesajul, trebuie să vă întrebaţi: le pasă oamenilor? Vorbim 
aici pe de o parte de relevanţa subiectului abordat şi pe de altă parte de 
relevanţa formulei respective vis à vis de grupul ţintă pe care îl vizaţi. 
Folosiţi termeni care fac parte din limbajul comun al audienţei: de exemplu, 
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spuneţi şcoală şi nu politici educaţionale sau spitale şi nu sistem sanitar, etc. 
Dacă acţiunile campaniei vizează mai multe categorii de persoane, mesajul 
va fi acelaşi însă trebuie adaptat de la grup la grup. Cercetările efectuate 
asupra grupului/grupurilor ţintă sunt foarte importante; în acest sens, focus 
grupurile care probează relevanţa şi receptarea mesajului sunt instrumente 
foarte bune.  
 
Mesajele se traduc de multe ori în slogane. Un slogan este: 
1. Scurt, uşor de ţinut minte; 
2. Sincer, adevărat şi se bazează pe fapte/situaţii reale; 
3. Clar, necomplicat şi uşor de înţeles; 
4. Important pentru audienţa dumneavoastră; 
5. Este persuasiv, vorbeşte despre sentimentele oamenilor şi 

grijile/preocupările lor. 
 
Obiectivele mesajului şi ale sloganului  
• Să incite la acţiune; 
• Să atragă atenţia; 
• Să sune ca o invitaţie sau ca un apel; 
• Să informeze publicul; 
• Să reprezinte (comunice) poziţia grupului dumneavoastră. 
 
Adaptarea mesajului pentru diversele tipuri de public 
Mesajul ar trebui adaptat pentru fiecare categorie de public sau audienţă la 
care vreţi să ajungeţi. Cel mai simplu mod în care puteţi face acest lucru 
este să vă împărţiţi publicul în mai multe categorii iar apoi să adaptaţi toate 
elementele mesajului (conţinut, limbaj, format, mediu de comunicare, 
timp) în funcţie de audienţă. 
 
Public 1: Ţintele primare şi secundare – Factorii decidenţi 
 
Public 2: Susţinători şi aliaţi – organizaţiile care vă susţin, diferite grupuri de 
cetăţeni 
 
Public 3: Mass media  
 
Public 4: Publicul larg. Etc. 
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3.6. Tactici: stabilirea şi aplicarea tacticilor (acţiunea) 

Tacticile sunt paşi spre îndeplinirea planului vostru general. Acestea sunt 
acţiunile specifice îndreptate de către oamenii din coloana “Grupului de 
susţinători” către oamenii aflaţi în coloana “Ţintelor” pentru a face presiuni 
asupra lor. Când enumeraţi tacticile, scrieţi cine ce va face şi cui îi va face.  
 
Criterii de elaborare a tacticilor 
După ce o tactică a fost înscrisă în contextul său strategic, aceasta va trebui 
evaluată conform celor cinci criterii de bază pe care orice tactică eficientă ar 
trebui să le îndeplinească. 
 
1. Tactica vizează ţinta primară sau secundară a campaniei. Tactica 
nu vizează pe nimeni altcineva. 
 
2. Tactica susţine o cerere specifică. O tactică care nu vizează pe nimeni 
şi nu formulează nici o cerere este o tactică foarte slabă. Aşa este, de 
exemplu, o adunare la care a fost organizată o veghe cu lumânări în folosul 
balenelor şi în care nu se cere nimănui să acţioneze în vreun fel.  
 
3. Tactica consolidează organizaţia. Acest lucru presupune că tactica 
respectivă promovează organizaţia în aceeaşi măsură în care vă ajută să vă 
rezolvaţi problema.  
 
4. Tactica depăşeşte experienţa ţintei. Iată un exemplu: noii proprietari 
ai unui hotel au concediat mai mulţi angajaţi, refuzând să respecte contractul 
sindical. Angajaţii au apelat la Coaliţia religioasă-sindicală. Coaliţia a ales o 
tactică care depăşea în mod categoric experienţa conducerii hotelului. 
Aceştia au venit şi s-au rugat în holul hotelului. După patru zile de „lobby” 
prin rugăciune, managerul hotelului a chemat sindicatul şi a întrebat dacă 
recunoaşterea acestuia ar pune capăt rugăciunilor. Sindicatul a câştigat şi 
angajaţii au fost re-angajaţi. 
 
5. Tactica face parte din experienţa membrilor voştri, iar aceştia se 
simt în largul lor atunci când o pun în practică. O organizaţie civică a 
adus câteva sute de membri la o întâlnire într-o biserică, de unde trebuiau să 
mărşăluiască spre biroul unui oficial. Membrii nu se simţeau în largul lor cu 
ideea marşului şi au refuzat să părăsesască biserica.  
 
Listă de verificare pentru tactici 
Toate tacticile trebuie privite prin prisma unei strategii generale. Folosiţi 
această listă de verificare pentru a vă asigura că fiecare tactică are rost 
în raport cu strategia voastră: 
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• Chiar puteţi să faceţi asta? Aveţi oamenii, timpul şi resursele 
necesare? 

• Este concentrată pe ţintele principale sau secundare? 
• Solicitările specifice sunt susţinute de o putere reală? 
• Vine tactica în întâmpinarea scopurilor organizaţionale şi ale 

campaniei? 
• Este tactica în afara ariei de control a ţintei? 
• Este tactica în aria de control a propriilor voştri membri şi ei se 

simt confortabil cu această tactică? 
• Aveţi lideri suficient de experimentaţi pentru a face asta? 
• Oamenii vor munci şi vor participa cu plăcere? 
• Va avea un impact pozitiv în mass-media? 

 
 
Utilizarea anumitor tactici în campaniile de advocacy 
 

I. CAMPANIILE CU PETIŢII  SAU SCRISORI  

Campaniile cu petiţii sau scrisori constau în transmiterea către un oficial, de 
obicei ales, fie a mai multor scrisori (identice sau nu, dar cu acelaşi mesaj) 
de către mai multe persoane, fie a unei singure petiţii însoţite de un număr 
important de semnături.  
 
Atunci când sunt folosite în mod adecvat, petiţiile şi scrisorile au foarte multă 
forţă şi, în plus, strângerea de semnături este o modalitate eficientă de 
promovare a organizaţiei printre cetăţeni. Petiţiile şi scrisorile în care 
oamenii se angajează să voteze în funcţie de poziţia adoptată de un 
politician faţă de cauza susţinută de dumneavoastră, sunt cele mai eficiente, 
mai ales atunci când sunt semnate de către un număr mare de persoane.  
 
De unde provine forţa petiţiilor şi a scrisorilor? 

• Numărul semnatarilor, mai ales dacă oficialul căruia îi sunt adresate 
a câştigat alegerile cu o marjă strânsă. 

• Semnatarii. E foarte bine dacă petiţiile sunt semnate de către simpli 
alegători, dar şi mai bine este dacă o organizaţie reuşeşte să obţină 
semnături şi de la lideri de opinie, lideri ai altor organizaţii sau 
celebrităţi. Desigur, e important ca mass media să reflecte 
susţinerea acestora.  

• Localizarea teritorială şi momentul. Petiţiile trimise cu o lună înainte 
ca un oficial să intre în campanie electorală sunt de două ori mai 
eficiente decât cele trimise la o lună după terminarea campaniei.  

• Consecinţele planificate. Fiecare oficial căruia îi sunt adresate petiţiile 
ar trebui să conştientizeze că numele provin de la un grup bine 
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organizat şi că semnatarii vor fi informaţi asupra răspunsului pe care 
petiţia lor l-a primit. 

 
Sfaturi pentru redactarea petiţiilor şi strângerea semnăturilor 
• Păstraţi un mesaj scurt şi simplu. Sunt suficiente doar două propoziţii 

urmate de două sau trei idei punctate. Dacă este cazul, petiţia poate fi 
însoţită de anexe. 

• Petiţia nu trebuie să conţină mai mult de zece rânduri de semnături pe 
pagină. Dacă folosiţi petiţia în cadul unui eveniment mediatizat, este de 
dorit ca teancul să pară gros. Nu este cazul să economisiţi hârtie şi să 
salvaţi copacii prin înghesuirea a douăzeci de nume pe pagină. În plus, 
doriţi ca numele să fie lizibile pentru a putea contacta potenţialii 
voluntari. 

• Dacă strângeţi semnături de la oameni de pe stradă, întrebaţi-i pe cei 
care semnează dacă nu doresc să voluntarieze. Luaţi numărul de telefon 
al celor care doresc să voluntarieze. Puteţi, de asemeni, să solicitaţi o 
contribuţie materială. 

• Puneţi accentul pe cantitate, nu pe calitate. Dumneavoastră vizaţi un 
număr, deci nu irosiţi mult timp încercând să ”educaţi” o persoană. 

• Ieşiţi pe stradă în echipe. Este mult mai distractiv şi oferă organizaţiei 
mai multă vizibilitate. Organizarea unei zile pentru strângerea de 
semnături este mult mai eficientă decât decizia de a lăsa pe fiecare să 
strângă separat semnături conform ritmului propriu.  

• Niciodată nu trimiteţi petiţiile semnate fără să vă fi oprit copii. Aceleaşi 
petiţii pot fi reutilizate cu altă ocazie în care destinatarul să fie un alt 
factor de decizie. 

 
Sfaturi pentru redactarea scrisorilor 
Scrisoarea implică un angajament puţin mai mare din partea celui care o 
semnează. Scrisorile pot avea forme predeterminate însă un imact mai mare 
îl au scrisorile scrise de mână de către semnatar.  
 
Ori de câte ori aveţi o întâlnire cu un oficial, păstraţi la îndemână o duzină de 
scrisori. Jumătate dintre acestea trimiteţi-le prin poştă în săptămâna 
dinaintea întâlnirii şi aduceţi restul de scrisori cu dumneavoastră. Astfel veţi 
face mereu impresie. Ţineţi minte, totuşi, că multe persoane oficiale chiar 
răspund scrisorilor şi astfel vor avea ultimul cuvânt faţă de susţinătorii 
dumneavoastră. Şi l-ar putea folosi pentru a le explica acestora unde greşiţi. 
 

• Puteţi avea unul sau mai multe texte strandard, care desigur conţin 
acelaşi mesaj. Persoanele care acceptă să vă susţină campania şi să 
scrie o scrisoare pot folosi textul vostru sau se pot adresa oficialului 
cu propriile sale cuvinte.  
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• Spuneţi persoanei care scrie scrisoarea să specifice o adresă de 
răspuns şi oficialul va trimite probabil un răspuns.  

• Puteţi să folosiţi acest tip de evenimente şi pentru a strânge mici 
contribuţii pentru campanie, solicitând semnatarilor o mică 
contribuţie pentru poştă. Multe persoane vor lăsa mai mulţi bani 
decât costul efectiv al tarifelor poştale. Colectaţi şi trimiteţi chiar voi 
toate scrisorile.  

• Nu încurajaţi oamenii să plece cu propriile scrisori; e posibil să nu le 
trimită niciodată.  

• Atunci când trimiteţi scrisorile, trimiteţi-le de-a lungul unei 
săptămâni. Este mult mai probabil să fie observate. 

 
II. VIZITAREA REPREZENTANŢILOR OFICIALI PUBLICI/AUDIENŢELE 

Nimic nu poate avea un efect mai puternic decât o întâlnire directă cu ţinta 
voastră. La întâlnire pot participa fie numai doi-trei lideri a organizaţiei fie 
mai mulţi membri. Dacă puteţi, arătaţi numărul mare de susţinători de care 
beneficiaţi care rezultă din petiţii sau scrisori semnate de aceştia. Aceste 
întâlniri se ţin de obicei la biroul persoanei oficiale. Majoritatea oficialilor 
aleşi nu suportă aceste întâlniri, dar nu le pot evita dacă îi convingeţi că vă 
bucuraţi de suficientă susţinere din partea comunităţii locale. 
 
Sfaturi pentru vizitarea oficialilor aleşi 

• Încercaţi să aranjaţi o întâlnire cu ţinta mai degrabă decât să 
încercaţi să aveţi o întâlnire surpriză. Dacă încercaţi o întâlnire prin 
surprindere, ţinta s-ar putea să nu fie acolo şi atunci membrii 
grupului vostru se vor simţi păcăliţi şi se vor enerva pe voi. 

• E important să cunoaşteţi rezultatele ultimelor alegeri, astfel încât să 
aveţi o idee despre cât de solidă este poziţia oficialului respectiv; 

• Întrucât întâlnirea este scurtă şi fiecare trebuie să „respecte 
programul”, nu invitaţi la întâlnire susţinători pe care nu îi 
cunoaşteţi; 

• Aveţi un singur vorbitor care mai poate apela la două sau trei 
persoane să ia cuvântul. Restul grupului trebuie prezentat, indicând 
eventual şi ce altă organizaţie reprezintă, dacă este cazul;  

• Veniţi cu o solicitare precisă şi cu argumente (de exemplu un  studiu, 
o audiere); 

• Gândiţi-vă la formele de putere de care dispuneţi: 
- Numărul persoanelor care susţin solicitarea; 
- Sprijinul persoanelor influente din comunitate;   
- Capacitatea de a-l pune într-o situaţie jenantă pe oficial pentru că nu 

sprijină interesul comunităţii. 
• Încercaţi să îl obligaţi să fie de acord; 
• Dacă nu puteţi obţine un acord, obţineţi o altă întâlnire. 
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III. DEZBATERI PUBLICE.  

În cadrul unei campanii, o organizaţie poate participa la două tipuri de 
dezbateri publice: cele finanţate şi susţinute chiar de organizaţia în cauză, 
sau cele „oficiale”, susţinute de instituţii publice. 
 
III.1. Organizarea propriei dezbateri publice 
 
Prima victorie în organizarea unei dezbateri publice constă în participarea 
decidenţilor, a ţintelor campaniei. Faţă de proprii dumneavoastră membri, 
participarea unui factor de decizie important la evenimentul lor reprezintă un 
semn al extinderii puterii grupului.  
 
Organizarea propriei dumneavoastră dezbateri poate avea câteva avantaje: 

- Stabileşte grupul dumneavoastră ca fiind o forţă/autoritate în 
problema respectivă. 

- Reprezintă o oportunitate pentru a intra în contact cu alte grupuri 
sau persoane care pot susţine campania. 

- Audierea arată cine sunt susţinătorii şi liderii dumneavoastră 
influenţi. Aceştia pot lua loc în public sau depune mărturie. 

- Poate arăta numărul mare de susţinători de care beneficiază cauza 
voastră. 

- Puteţi controla aproximativ toate aspectele dezbaterii, fapt ce o 
transformă într-un eveniment foarte bun în care să vă expuneţi 
punctul de vedere. 

- Poate fi foarte bine mediatizată. 
 
Organizare unei dezbateri publice 
 
1. Pregătirea întâlnirii 
Pregătiri logistice: 
• Locul întrunirii ar trebui să fie uşor accesibil.  
• Capacitatea sălii trebuie să corespundă numărului preconizat de 

participanţi. Este mai bine ca locurile (scaunele) să se dovedească, în 
cele din urmă insuficiente, decât să fie prea multe şi să rămână 
neocupate. Cel mai bine este să existe posibilitatea de a fi aduse scaune 
din alte încăperi, în cazul în care cele din sală se dovedesc insuficiente. 

• Orice echipamente şi materiale necesare desfăşurării întâlnirii trebuie să 
fie disponibile (staţie de sonorizare, microfoane, hârtie, etc.) 

 
Pregătiri legate de resursele umane: 
• Întâlnirea trebuie să aibă un moderator. De regulă acesta poate să fie 

cineva din partea organizaţiei sau o persoană neutră (eventual o 
personalitate din lumea presei). E bine să vă gândiţi la cineva în care 
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participanţii (reprezentanţi ai administraţiei, reprezentanţi ai partidelor 
politice, reprezentanţi ai ONG-urilor şi cetăţeni) au încredere. Indiferent 
cine va fi moderatorul, trebuie să vă asiguraţi că este capabil să ţină 
discuţiile la subiect şi să-i facă pe participanţi să respecte limitele de 
timp. Trebuie să fie, în acelaşi timp, autoritar şi flexibil.  

• Moderatorul nu trebuie sa fie expert în problema care se discută. Dacă 
este, ar putea fi tentat să se implice în discuţie şi nu acesta este rolul 
său. Moderatorul trebuie doar să echilibreze discuţia. 

• Înainte ca întrunirea să aibă loc, este necesar să i se explice 
moderatorului foarte clar ce se urmăreşte prin întrunirea respectivă şi 
care sunt punctele către care trebuie să orienteze discuţiile. 

• Nu trebuie să evitaţi să aveţi doi moderatori pentru întrunire, în special 
în cazul în care este de presupus că aceasta va dura mai mult timp sau 
dacă aveţi un număr foarte mare de participanţi. În acest mod se va 
evita monotonia şi oboseala moderatorului. Singura condiţie este ca 
moderatorii să se înţeleagă perfect unul pe celalalt şi să se completeze 
reciproc. 

• În afară de moderator, în sală trebuie să se afle şi alte persoane din 
partea organizatorilor. Unul sau mai mulţi reprezentanţi ai organizatorilor 
trebuie să-i întâmpine pe participanţi, să-i îndrume către locurile lor şi să 
asigure ordinea în sală. De asemenea, trebuie să existe o persoană care 
să ţină evidenţa participanţilor, să le noteze numele şi eventual numărul 
de telefon. Acest lucru vă va ajuta pe viitor la organizarea altor întâlniri.  

• Coordonatorul logistic este "producătorul" întrunirii. Acesta este 
responsabil de alegerea locaţiei în care se va desfăşura întrunirea, 
trebuie să distribuie toate anunţurile legate de data şi locul întrunirii, 
trebuie să supravegheze realizarea materialelor scrise care vor fi 
distribuite participanţilor, să coordoneze livrarea şi funcţionarea 
aparaturii tehnice care este necesară pentru prezentări şi discuţii, să se 
ocupe de coordonarea întregii echipe înainte dar şi în timpul întâlnirii, 
etc. 

• Este recomandabil să existe o persoană însărcinată cu scrierea şi 
distribuirea comunicatelor de presă, cu notarea întrebărilor adresate de 
presă atât în timpul cât şi după încheierea întrunirii. 

 
Alte aspecte ale planificării ar trebui să se refere la: 
• Cercetarea şi discutarea tuturor aspectelor legate de organizare (care 

sunt grupurile sau persoanele care trebuiesc înştiinţate conform legii 
despre întrunire, sau care sunt procedurile care trebuie să fie urmărite); 

 
• Dezvoltarea unei strategii de comunicare care să ia în calcul şi analiza 

actorilor interesaţi (susţinători sau adversari ai programului sau ai 
chestiunii supuse dezbaterii, dar mai ales toate organizaţiile existente în 
comunitate şi care sunt interesate/afectate în mod direct) dar şi canalele 
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media existente. Planul trebuie să cuprindă în mod expres şi modalitatea 
prin care se va mediatiza întâlnirea. 

 
• Realizarea invitaţiilor - care trebuie să fie precise şi uşor de înţeles 

pentru publicul larg. Pe lângă datele obligatorii (referitoare la locul şi 
data de desfăşurare), invitaţiilr trebuie să cuprindă lista subiectelor care 
vor fi puse în discuţie, să arate cine şi cum poate să participe, care este 
rolul publicului, care este scopul întrunirii şi care este rezultatul scontat. 

 
• Convocarea publicului. Pentru a folosi această tactică, grupul vostru 

trebuie să fie capabil să adune cel puţin de 100 de persoane (numărul 
poate varia în funcţie de dimensiunea comunităţii, important este să 
reuşiţi să mobilizaţi un număr de votanţi suficient de mare pentru a vă 
impresiona ţinta. Vezi ultima secţiune). 

 
• Stabilirea agendei şi a formatului întâlnirii. Cine va face prezentările? Cât 

de lungi vor fi? Cât timp va fi alocat întrebărilor şi comentariilor din 
public? Cât va dura întrunirea? 

 
• Stabilirea regulilor de bază de genul: cum va fi condusă întrunirea, dacă 

doar participanţii înscrişi anterior pot să participe la discuţie sau nu, cât 
timp va putea vorbi fiecare, etc. Toate aceste reguli trebuie să fie 
suficient de flexibile ca să poată să satisfacă toate necesităţile 
participanţilor - dar trebuie să fie şi suficient de stricte pentru a se putea 
menţine ordinea şi o atmosferă civilizată. Nimeni nu poate domina 
discuţia, nici reprezentanţii autorităţilor, nici cetaţenii; aceste reguli 
trebuie să asigure exprimarea opiniilor în mod echitabil. 

 
• Dacă tema întâlnirii permite acest lucru, trebuie făcută o listă de invitaţi 

speciali. Întoarceţi-vă la analiza actorilor interesaţi şi alegeţi-i pe cei pe 
care doriţi să îi convingeţi dar şi pe cei care vă pot susţine. 

 
• Trebuie ca invitaţilor să li se trimită din timp (cu cel puţin o 

săptămână/10 zile înainte) invitaţiile în care să se specifice şi ordinea de 
zi. 

 
• Dublaţi invitaţiile cu un telefon, măcar în ceea ce îi priveşte pe invitaţii 

speciali. E capital să vă convingeţi ţintele să fie acolo. 
 
• Nu uitaţi  nici de reprezentanţii presei care, pe de o parte ar putea să 

contribuie la calitatea discuţiilor iar, pe de altă parte, pot să mediatizeze 
evenimentul. 
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• Pregătiţi din timp materialele necesare: agenda, prezentarea scopului, 
argumentele pe care le aveţi, studii şi alte materiale care pledează 
pentru respectiva cauză. 

 
2. Desfăşurarea întâlnirii 
Conducerea întrunirii: 
• Moderatorul trebuie să clarifice de la început scopul întâlnirii.  
• Moderatorul trebuie să anunţe de la început nişte reguli de bază: cât 

timp va putea vorbi fiecare persoană, dacă este cazul ca fiecare vorbitor 
să se prezinte, etc. 

• Pe parcursul întâlnirii, moderatorul trebuie să facă tot posibilul să ţină 
discuţiile la subiect şi să nu lase anumite persoane să vorbească peste 
timpul pe care îl au la dispoziţie, întrerupându-le dacă este nevoie, fără 
să fie nepoliticos. 

• La încheierea întâlnirii, moderatorul trebuie să rezume cele mai 
importante aspecte ale discuţiei, eventualele concluzii la care s-a ajuns 
şi, în mod special promisiunile făcute de factorii de decizie. 

• Aduceţi scrisori sau petiţii pentru a demonstra sprijinul oamenilor care 
nu au putut fi prezenţi.  

 
Înregistrarea informaţiilor: 
• La intrarea în sală, fiecare participant trebuie rugat să-şi noteze pe o 

lista numele, adresa şi numărul de telefon la care poate fi contactat cât 
şi informaţiile importante pentru contactele viitoare. 

• Trebuie, de asemeni înregistrate propunerile făcute şi deciziile luate. 
• Este important să fie notate şi aspectele rămase neclarificate! 
 
3. După întrunire 
Evaluarea întrunirii: 
• Măsuraţi gradul în care a fost atins scopul întâlnirii.  
• Dacă scopul nu a fost atins, ori dacă aţi avut anumite surprize neplăcute, 

încercaţi să aflaţi cauzele  din care s-au produs, pentru a face posibilă 
evitarea lor în viitor. 

 
Continuare: 
• Dacă factorii de decizie au făcut promisiuni, nu uitaţi să monitorizaţi 

îndeplinirea lor sau să continuaţi să faceţi presiune. 
 
 
 
III.2. Participarea la o dezbatere organizată de o instituţie 
 
Acolo unde nu sunt obligatorii prin lege, grupurile solicită foarte des audieri 
pentru a deschide dezbaterea, pentru a întârzia o decizie sau pentru a crea o 
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punte prin care să-şi demonstreze puterea. Din păcate, multe instituţii 
încearcă să manipuleze organizarea audierilor în aşa fel încât să participe cât 
mai puţini oponenţi, să fie cât mai greu accesibile, etc.   
E important ca dacă, de exemplu, Consiliul local decide organizarea unei 
dezbateri publice pe subiectul care vă interesează, să încercaţi să atrageţi 
evenimentul pe terenul vostru, într-un moment al zilei când oamenii voştri 
pot veni.  
 
  Un grup militând pentru bunăstarea comunităţii a descoperit că 
audierea avea loc atât de departe la periferie, încât oamenii din oraş 
nu au putut nici măcar să o găsească. Organizaţia a chemat presa la 
un eveniment unde au fost eliberaţi porumbei domestici, care, li s-a 
explicat reprezentanţilor presei, au fost trimişi să caute audierea. 
Organizaţia a punctat. Evenimentul a obţinut o audienţă ridicată şi a 
pus într-o situaţie jenantă oficialii.   

Câteva sfaturi utile: 

• Fiecare persoană din grup ar trebui să fie uşor de identificat. Dacă grupul 
dumneavoastră are insigne, tricouri sau şepcuţe personalizate, toată 
lumea ar trebui să le poarte. Tipăriţi numele grupului dumneavoastră sau 
un slogan cu litere mari, pe etichete mari, pe care oamenii să le poată 
prinde de îmbrăcămintea lor.  

• Instalaţi o măsuţă la ieşirea din sala de dezbatere sau în stradă. Este o 
modalitate de a găsi susţinători noi în mulţimea care participă. Daţi-le un 
ecuson ca să îi puteţi identifica ca făcând parte din grupul 
dumneavoastră.  

• Pregătiţi fluturaşi în care să puteţi explica tuturor cine este grupul 
dumneavoastră şi poziţiile pe care le promovează. Pregătiţi aceleaşi 
informaţii sub forma unei declaraţii de presă cu citate din discursul 
membrilor dumneavoastră care vor lua cuvântul la audiere. 

• La evenimentele cu adevărat importante, numiţi unul sau doi „manageri 
de aplauze”, pentru a vă asigura că membrii grupului vor susţine 
persoanele cu care sunteţi de acord şi care iau cuvântul. 

• La evenimentele unde există mai multe microfoane pentru public, 
înscrieţi-vă membrii la toate. Daţi-le acestora cartonaşe cu subiectele 
care trebuie discutate sau cu întrebări de pus. Prima persoană care va fi 
chemată va puncta primul subiect de pe listă, următoarea persoană 
următorul subiect şi aşa mai departe. 

• Dacă grupul vostru apreciază că este potrivit, nu ezitaţi să aduceţi 
postere sau însemne în format mai mare. Ideea este să transformaţi 
dezbaterea în evenimentul vostru.  
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• Dacă participanţii vă susţin cu adevărat şi factorii de decizie sunt 
prezenţi, încercaţi să îi convingeţi să îşi asume angajamente pe loc, chiar 
dacă nu acesta este scopul oficial al audierii. Solicitaţi ca voinţa 
publicului să fie consemnată prin permisiunea acordată acestuia de a 
vota asupra chestiunii dezbătute.  

 
Fie că participaţi la o întâlnire publică pe care o organizaţi voi, fie că 
participaţi la una organizată de o instituţie publică, folosiţi scenarii pline de 
umor, dar care sunt de bun gust şi au o semnificaţie politică clară. Asta este 
important în special pentru a obţine o acoperire mediatică bună la un 
eveniment care altfel nu prea are valoare de ştire mediatică. De exemplu, o 
organizaţie a chiriaşilor dintr-o clădire publică a apărut în sala de Cosiliului 
Local cu un şoarece ce fusese prins în apartamentele lor. Astfel de apariţii 
sunt foarte bune pentru moralul membrilor şi pentru mass-media, dar au 
puţină putere inerentă. Nu reprezintă un substitut pentru numărul mare de 
oameni. 
 
Dacă scopul participării la audiere este să atrageţi atenţia presei asupra 
poziţiei dumneavoastră, evitaţi să apăreţi în acelaşi timp cu grupurile 
opozante cauzei voastre. O confruntare între organizaţii rivale va beneficia 
de atenţia presei, dar poziţia dumneavoastră probabil că va pierde mai mult 
din substanţă. Dacă vizaţi relatări la televiziune, veţi avea nevoie de ceva 
“vizual” pentru “cameră”. 

 
 
IV. SESIUNI DE RESPONSABILIZARE  

O sesiune de responsabilizare este o întânire pe care o aveţi cu un oficial 
ales, în cadrul căreia controlaţi îndeplinirea punctelor de pe agenda lui 
electorală. Pe parcursul întâlnirii, susţinătorii prezintă informaţii şi explică de 
ce se aşteaptă ca acel oficial să sprijine anumite măsuri. După aceasta, o 
echipă a liderilor dumneavoastră adresează cereri specifice oficialului 
respectiv. Un răspuns pozitiv şi imediat este de aşteptat. Reuşita depinde în 
mod direct proporţional de susţinerea numerică pe care o puteţi arăta, 
susţinere direct legată de marja cu care a câştigat oficialul ultimele alegeri. 
Un număr ridicat de susţinători contează, la fel cum este important să 
dispuneţi de reprezentanţi ai unor grupuri mari de persoane care să ia 
cuvântul în cadrul întâlnirii. Adeseori, sunt aduse petiţii sau scrisori care să 
demonstreze un sprijin şi mai mare. Presupunerea este desigur că oficialul 
este vulnerabil şi că mulţi dintre oamenii dumneavoastră fie că au votat 
pentru el, fie că nu au votat deloc, dar o vor face acum. În orice caz, dacă 
majoritatea susţinătorilor dumneavoastră votează întotdeauna cu opoziţia, 
veţi dispune de o marjă de acţiune mult mai mică.  
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V. EVENIMENTE MEDIATICE, EVENIMENTE DE ”STRADĂ”, DEMONSTRAŢII DE 

MASĂ 

Evenimentele mediatice sunt concepute pentru a obţine acoperire în presă şi 
la TV. Evenimentele de sine stătătoare sunt, de obicei, folosite la începutul 
unei campanii pentru a dramatiza problema şi pentru a anunţa că organizaţia 
se ocupă de asta. Apoi, pe parcursul campaniei, mass-media va fi folosită în 
relaţie cu alte tactici.  
 
Un eveniment media nu trebuie să fie doar o încercare de educare a opiniei 
publice. Aminitiţi-vă că este o tactică, iar tacticile sunt aplicate asupra cuiva.  
 
De obicei, presa răspunde foarte bine la chestiuni vizuale şi amuzante sau 
dramatice. O organizaţie cetăţenească dorea să dramatizeze situaţia 
în care erau puşi oamenii din cauza creşterii costurilor cu asigurările 
auto, forţându-i să alegă între casă sau maşină. Grupul a construit o 
casă în interiorul maşinii cu o toaletă în portbagaj.  
 
Acesta este momentul în care organizaţia trebuie să facă uz de cât mai multă 
imaginaţie şi să construiască scenarii cât mai interesante.  
 
Un exemplu interesant este "lanţul viu" organizat de Academia Caţavencu 
împreună cu Blocul Naţional Sindical atunci când aceste două organizaţii au 
încercat să convingă Comisia Juridică a Camerei Deputaţilor să deblocheze 
situaţia în care se afla Colegiul Naţional pentru Studierea Arhivelor 
Securităţii. Cu respectiva ocazie, cele două organizaţii (cărora pe parcurs li 
s-au alăturat multe altele) au reuşit să mobilizeze un număr impresionant de 
persoane care au înconjurat o bună bucată a Palatului Parlamentului. 
La eveniment a participat foarte multă presă şi foarte multe personalităţi. 
Toate ziarele din ziua următoare au povestit despre eveniment şi au preluat 
mesajul lansat de iniţiatorii evenimentului. Comisia Juridică a discutat 
blocajul din CNSAS şi, chiar dacă nu în cel mai fericit mod, a mediat 
conflictul dintre cele două grupări existente în acel moment în interiorul 
CNSAS. Important de menţionat este că membrii Comisiei au luat atitudine 
ca urmare a reacţiei societăţii civile şi că evenimentul a dat naştere unei 
dezbateri publice care a ajutat la dezamorsarea situaţiei.  
 
Demonstraţiile de masă sunt un spectacol de desfăşurare a numărului mare 
de susţinători, dar necesită şi multă pregătire. Dacă organizaţi mai multe 
demonstraţii în aceeaşi campanie, fiecare demonstraţie trebuie să fie mai 
mare decât precedenta, altfel veţi părea că sunteţi în pierdere de susţinere. 
Această tactică funcţionează foarte bine când ţinta este o singură persoană. 
Atunci când vizaţi un organism legislativ, campania îşi poate pierde 
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principalul accent nereuşind să pună presiune pe fiecare membru al acestuia. 
Ca urmare, aceste demonstraţii ar trebui combinate cu acţiuni directe de 
lobby şi cu alte tactici. 
 
Locaţia este critică. Doriţi un loc în care traficul normal de pe stradă va 
alimenta demonstraţia dumneavoastră. Trişaţi totuşi dacă pretindeţi că toată 
lumea care îşi lua prânzul la terasa de vis-à-vis a luat parte la demonstraţia 
voastră. 
 
Alte exemple sunt mitingurile, marşurile, expoziţiile, concertele, etc. 
 
Indiferent care va fi scenariul şi ce tip de eveniment hotărâţi să organizaţi, 
câteva chestiuni rămân importante: 
• fiţi realişti. Nu începeţi organizarea unui marş dacă nu sunteţi siguri de 

prezenţa unui număr considerabil de persoane; nu organizaţi o 
expoziţie în aer liber dacă nu sunteţi siguri că va fi frumos afară. Un 
eveniment eşuat poate face deservicii majore organizaţiei. În multe 
cazuri un eşec are efecte mai grave decât lipsa unei acţiuni, pentru că 
scade foarte mult credibilitatea organizaţiei şi poate indica faptul că 
problema mult-trâmbiţată nu se bucură de fapt de suport public. Toate 
acestea nu înseamnă că trebuie să rămânem în birou ci că, atunci când 
planificăm un astfel de eveniment, îl planificăm pentru succes.  

• identificaţi şi cooptaţi cât mai mulţi voluntari pentru acţiune; 
• pregătiţi-i foarte bine pe cei care vor participa. Fiecare voluntar trebuie 

să ştie de ce se află acolo, care e scopul campaniei, care este adresa 
organizaţiei, ce urmează să se întâmple, cine este responsabilul pentru 
relaţii cu presa, etc 

• distribuiţi cât mai multe materiale publicitare; 
• mediatizaţi foarte bine evenimentul. E foarte bine dacă oamenii care 

ajung în zona respectivă ştiu dinainte ce se petrece; 
• faceţi în aşa fel încât să aveţi mass media alături de voi, cât mai mult 

timp cu putinţă; 
• faceţi în aşa fel încât mesajul să fie cât mai corect transmis. E bine ca 

la eveniment să fie în permanenţă o persoană care să se ocupe de 
relaţiile cu presa. Toţi ceilalţi ar trebui să îi îndrume pe ziarişti către 
respectiva persoană; 

• este un moment foarte bun să aranjaţi interviuri pentru liderii 
organizaţiei; 

• dacă printre liderii organizaţiei sunt persoane publice care se bucură de 
respect şi vizibilitate în comunitate, aceştia trebuie să fie cât mai mult 
timp prezenţi la eveniment. Dacă nu, puteţi atrage câteva personalităţi 
ale vieţii publice să vă susţină cauza şi să participe. Aceştia pot 
funcţiona ca un adevărat catalizator. Întoarceţi-vă la analiza factorilor 
interesaţi şi vedeţi cine sunt cei care v-ar putea susţine. 
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• planificaţi foarte atent evenimentul. Dacă este un eveniment care 
necesită foarte mulţi voluntari, faceţi echipe în aşa fel încât să fiţi 
acoperiţi şi să evitaţi sincopele. 

 
 

VI. TACTICI SUBVERSIVE LEGALE 

Cu tactici de tipul grevelor, pichetelor sau refuzul de a plăti chiriile, puterea 
constă în punerea în practică a tacticii în sine. Asemenea tactici sunt diferite 
calitativ de cele concepute să implice o ameninţare electorală prin punerea în 
evidenţă a numărului de susţinători. Pichetarea, atunci când reuşeşte să 
împiedice accesul oamenilor în sediul unei companii, depăşeşte statutul de 
simbol al pierderilor financiare. Aceste forme de putere economică/a 
consumatorului, trebuie orientate cu precauţie spre anumite ţinte. 
 
Boicoturile 
Popularitatea boicotării autobuzului Montgomery, boicotul strugurilor 
organizat de Asociaţia Fermierilor şi boicotul organizat de Infact la Nestle fac 
din boicoturi una dintre primele tactici pe care multe grupuri le au în vedere 
în America. Totuşi, în general, boicoturile naţionale şi internaţionale 
împotriva anumitor produse nu funcţionează întotdeauna. Înaintea 
organizării unui boicot se impune o analiză atentă a produsului şi a 
capacităţii dumneavoastră de a afecta profitul companiei. Cu cât o corporaţie 
operează mai multe fuziuni şi creşte ca mărime, exigenţele pentru reuşita 
boicotului cresc la rândul lor. Acestea implică:   

• problemă morală de dimensiune naţională sau internaţională. 
• un produs pe care toată lumea îl cumpără în mod frecvent, care este 

uşor de identificat care nu este esenţial sau, şi mai bine, există mărci 
concurente sau produse substituibile. 

 
Ar trebui să fie clar din cele expuse mai sus că dacă cineva vă sugerează să 
boicotaţi un produs ca cimentul de exemplu, atunci este vorba de o persoană 
naivă. Boicotarea unei afaceri locale de distribuţie este mult mai uşor de 
controlat decât cea a unor produse specifice.  
 
 

VII. CONVOCAREA LA EVENIMENTE  

Cât de mulţi înseamnă mulţi? 
Se afirmă „multe scrisori”, „multe semnături”, „mulţi oameni”, dar 

nu se precizează niciodată numărul exact. Acest număr poate 
depinde de numărul de persoane care au votat în alegerile trecute şi 

de marja cu care reprezentantul oficial a câştigat sau de numărul 
celor afectaţi de o anumită problemă. 
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Esenţa organizării constă în a convinge oamenii să vină la evenimentele 
organizate de voi. Pentru o organizaţie ce vizează comunitatea, a convinge 
oamenii să participe este aproape în întregime o chestiune de lucru cu 
telefonul şi de contact direct. Aceasta presupune elaborarea de liste cu 
numele persoanelor care şi-au manifestat vreodată interesul vis-à-vis de 
organizaţie sau de problemele pe care le abordează, precum şi a datei şi a 
tipului fiecărui contact avut cu acestea.  
 
Fiecare organizaţie dezvoltă de-a lungul timpului propria rată de reuşită a 
contactelor prin telefon. Regula generală este că doar jumătate din numărul 
persoanelor care vor răspunde pozitiv la al doilea telefon (cel de confirmare 
a participării) vor participa în realitate la eveniment. Calculele pe care 
trebuie să le faceţi pentru rata de participare la un eveniment sunt trecute în 
tabelul alăturat. Desigur, numărul de telefoane pe care trebuie să le efectuaţi 
pentru a convinge o persoană să participe variază de la un grup la altul şi de 
la o cauză la alta. O medie de şapte telefoane pentru a obţine un „da”, aşa 
cum este arătat în tabel, reprezintă o medie bună. Nu treceţi pe nimeni la 
rubrica celor care răspund afirmativ dacă va spune „încerc să ajung”. 
Această afirmaţie este echivalentă cu un refuz.  
 

Întâlnirea cu membrii Consiliului Scopul: 60 de 
persoane 

Persoanele care participă regulat 15 
Persoane din alte grupuri 10 
Din contactele telefonice 35 

Numele care au confirmat de două ori 70 
Numărul de apeluri efectuate pentru a 
obţine 70 de confirmări 

 
490 (70x7) 

Numărul de telefoane efectuate pe oră 
de o persoană  

 
20 

Numărul de ore în care telefonează o 
persoană 

25 

Numărul de telefoane efectuate pe zi şi 
numărul de persoane 

5 persoane pe zi 
5 zile 

 

Sfaturi pentru convocarea persoanelor la diverse evenimente 

Nu începeţi convorbirea cu replici de genul: „Bună ziua, domnule Ionescu. 
Numele dumneavoastră apare pe o listă a organizaţiei noastre”. Tipul acesta 
de exprimare este tradiţional, dar şi sortit eşecului. În schimb, puteţi spune 
ceva de genul: „Bună ziua, domnule Ionescu. La telefon este Ion Popescu de 
la Asociaţia „Părinţi Uniţi”. Acum două săptămâni aţi semnat petiţia noastră 
pentru a obţine testarea medicală a bolilor de ochi ale copiilor de la Şcoala 



www.ce-re.ro 

56 

165. Ca urmare a petiţiei, organizăm o întâlnire cu un membru din 
conducerea şcolii, dl. Vasilescu. Veţi avea ocazia de a-i comunica ceea ce 
credeţi dumneavoastră despre eliminarea acestei testări din comunitatea 
noastră. Desigur, cu cât vor veni mai mulţi oameni, cu atât mai mult va 
trebui să ne asculte. Şi ar face bine să ne asculte, este un reprezentant ales. 
Întâlnirea va avea loc joia viitoare, pe 17, la şcoală, în sala 315. Ne vom 
întâlni cu toţii în faţa clădirii la 5:30 după-amiaza şi vom intra împreună. 
Vom termina pe la 6:30. Eu voi fi prezent, dumneavoastră puteţi participa?... 
da, este foarte bine. Vă vom mai suna o dată cu o zi sau două înaintea 
întâlnirii, dacă vă convine.” 

 
Observaţi următoarele elemente ale apelului: 

- Accentuaţi existenţa unui contact anterior – petiţia. 
- Menţionaţi un succes anterior al campaniei – programarea întâlnirii 

cu reprezentantul ales. 
- Arătaţi că persoana contactată va deţine un rol, chiar dacă nu este 

un rol care să implice luarea cuvântului – „Participând la întâlnire, îi 
puteţi comunica ceea ce credeţi dumneavoastră”. 

- Precizaţi de ce este nevoie de prezenţa persoanei contactate – 
numărul participanţilor contează; dl. Vasilescu este un reprezentant 
ales. 

- Precizaţi că toată lumea va intra împreună înăuntru, ca un adevărat 
grup. 

- Solicitaţi un angajament definitiv – „Puteţi veni?” 
- Indicaţi un apel pentru reamintire şi asiguraţi-vă că veţi suna (doar 

jumătate din oamenii care confirmă participarea de două ori vor veni 
în realitate). 

În afara contactului telefonic, încercaţi să trimiteţi acelaşi mesaj fiecărei 
persoane prin cel puţin trei canale diferite. De exemplu, trimiteţi un mesaj 
prin poştă, prin poşta electronică (e-mail), afişaţi postere şi faceţi un anunţ 
la întâlnirile publice. 

Poştă, fluturaşi, postere, publicitate, toate acestea vor întări efectul 
apelurilor telefonice şi vor reaminti persoanelor vizate de eveniment, 

dar aceste mijloace nu înlocuiesc contactul telefonic.  

La evenimentul programat, toţi cei care au telefonat ar trebui să facă un 
efort pentru a întâlni persoanele apelate. Dacă evenimentele organizate de 
dumneavoastră sunt amuzante, antrenante şi atrag presa, oamenii vor 
reveni. 
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VIII. MEDIA ADVOCACY 

Definiţie pentru campania de media advocacy4: 
 

Media advocacy înseamnă utilizarea strategică a mass media de 
către organizaţii angajate în campanii de advocacy pentru a 
comunica cu un număr mare de oameni, pentru a-şi promova un 
scop legat de o politică publică sau pentru a schimba atitudini 
publice asupra unui punct important de pe agenda publică. 

 
Funcţii de bază în campania de media  
Grupurile şi organizaţiile care s-au angajat în activităţi de advocacy au ajuns 
la concluzia că lucrul cu mass media este vital în atingerea scopurilor lor. 
Când mass media este asociată sau utilizată eficient în campanie, ea poate 
să atragă susţinători, să neutralizeze opoziţia şi să-i influenţeze pe decidenţi. 
 
Indiferent de scopul pe care îl are o campanie, în general media are 
următoarele funcţii5: 
• Alertează publicul ţintă (audienţa) cu privire la existenţa unei probleme 

care necesită o soluţie;  
• Explică cauzele problemei şi cele mai potrivite moduri în care ea se poate 

rezolva;  
• Invită audienţa să adopte acelaşi punct de vedere; şi   
• Împinge publicul să treacă la acţiune.  
 
Această din urmă funcţie este critică pentru reuşita campaniei. În cele din 
urmă, schimbarea este scopul ultim al campaniei. Trebuie deci să vă 
asiguraţi că mesajul trimis către presă, chiar dacă este spus în  cadrul unei 
întâlniri informale, cuprinde acest îndemn la acţiune.   

Există multe tactici de media care vă pot ajuta să atrageţi acoperire media 
favorabilă şi mai ales să menţineţi atenţia presei pe problema 
dumneavoastră. Următorul tabel vă oferă un scurt rezumat al tehnicilor 
media pe care le puteţi folosi şi cum6. 
 
 

                                                           
4 Advocacy Concepts and Practices Handbook,  A Practical Guide to Advocacy Groups, 
(Draft),  Nader K. Tadros, People's Advocacy, April 2006, p. 51, 
www.peoplesadvocacy.org 
5 Idem – “adaptare după o sursă necunoscută” 
6 Using Media as a Tool for Social Action, Coady International Institute’s Advocacy and 
Networking Manual, 2004 
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TACTICI DE 
ATRAGERE A 

ATENŢIEI MEDIA  

 

CÂND ŞI CUM SE FOLOSESC  

Comunicat de presă Atrage atenţia asupra unui subiect, explică o poziţie, 
descrie un eveniment  

Invitaţie de presă Invită reporterii să participe la un eveniment  

Scrisoare deschisă Atrage atenţia asupra unui subiect 

Explică o luare de poziţie  

Descrie un demers 

Conferinţă de presă  Explică/lansează un proiect sau o campanie 

Explică/prezintă un studiu sau o luare de poziţie 

Anunţă o serie de evenimente 

Oferă o evaluare, etc. 

Întâlniri cu jurnalişti 
(redactori, şefi de 
redacţie, editori)  

Pentru a influenţa poziţia editorială a ziarului/postului 
de radio/TV 

Scrisori către 
jurnalişti  

Pentru a influenţa poziţia editorială a ziarului/postului 
de radio/TV. 

Pentru a explica stadiul în care se afla campania sau o 
problemă anume 

Pentru a solicita susţinerea editorială 

Editoriale  Pentru a exprima opinia cu privire la subiectul 
campaniei şi a câştiga credibilitate 

Participarea la 
emisiuni radio sau 
TV 

Atrage atenţia asupra unui subiect 

Explică o poziţie, descrie un demers 

Explică/prezintă un studiu sau o luare de poziţie 

Atrage susţinători 

Pune presiune pe ţinte 

Evenimente speciale  Pentru a demonstra puterea, solidaritatea, a câştiga 
atenţia pentru o cauză şi a pune presiune pe ţinte  
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IX. LOBBYING7 

Lobbying: ce este? 
Advocacy şi Lobbying sunt folosite adesea ca sinonime. Este important de 
explicat care este diferenţa între cei doi termeni. Lobbying (lobby-ul, a face 
lobby) este de fapt o tactică de advocacy, un instrument în campania de 
advocacy. Activitatea de lobbying înseamnă de cele mai multe ori întâlniri 
directe cu factorul decident (ţintele campaniei), fie ele formale sau informale. 
 
De ce lobbying? 
• Pentru a schimba idei; 
• Pentru a transmite un mesaj; 
• Pentru a obţine informaţii; 
• Pentru menţinerea unor bune relaţii cu decidentul; 
• Pentru a oferi şi a primi consiliere; 
• Pentru a convinge cu privire la scopul campaniei; 
• Pentru a coordona demersuri şi a organiza activităţi; 
• Pentru a obţine un consens sau chiar pentru a ajunge la un compromis 

(a negocia). 
 
În afară de oficialii aleşi, demnitarii sau funcţionarii publici, se poate face 
lobby, în sensul mai larg, şi pe lângă persoane care pot influenţa o 
comunitate: lideri de opinie, potenţiali sponsori sau finanţatori şi 
reprezentanţi ai mass media. 
 
Activitatea de lobby în organizaţii sau coaliţii îi determină pe factorii de 
decizie să ia anumite măsuri, cum ar fi să voteze într-un anume fel, să 
adopte o lege sau să vină cu o iniţiativă proprie. Organizaţiile de lobby 
creează relaţii care permit accesul la anumiţi factori de decizie şi pot 
determina ce tip de presiune sau de acord pot fi utilizate pentru a-i 
determina să acţioneze în interesul lor. 

 
Lobby-ştii profesionişti: 

• Înţeleg faptul că nu există “duşmani” sau “prieteni” pe viaţă în instituţiile 
publice sau în forurile unde se iau deciziile publice; 

 
7 Advocacy Concepts and Practices Handbook,  A Practical Guide to Advocacy Groups, 
(Draft),  Nader K. Tadros, People's Advocacy, April 2006, p. 57, 
www.peoplesadvocacy.org 
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• Cunosc foarte bine toate mecanismele formale şi informale de elaborare 
a actelor normative, inclusiv procedurile interne ale instituţiilor pe lângă 
care fac lobby.  

• Sunt capabili să explice oamenilor din organizaţii mecanismele de luare a 
deciziei în instituţiile publice; 

• Identifică susţinători puternici pentru cauza organizaţiei în interiorul 
instituţiilor publice; 

• Îşi cunosc limitele de influenţă; 

• Rămân fideli principiilor organizaţiei şi sunt în acelaşi timp flexibili în 
ceea ce priveşte sincronizarea cu factorii decidenţi (ţintele); 

• Îşi câştigă o reputaţie ca surse credibile de informaţii; 

• Stabilesc şi menţin în permanenţă o reţea de contacte (persoane 
importante sau potenţial importante din cele mai diverse domenii); 

• Ascultă pe toată lumea, sunt întotdeauna în alertă, sunt atenţi la tot ce 
se spune, inclusiv la ce spune opoziţia, pentru a identifica oportunităţi; 

• Ştiu să aprecieze imprevizibilul – o idee sau propunere poate câştiga 
susţinere în cele mai neaşteptate feluri; 

• Împart meritul victoriei cu membrii organizaţiei. 

 
Cum se face lobby? 
Demersurile eficiente de advocacy depind în mare măsură de relaţia pe care 
o dezvoltă organizaţia cu decidenţii (ţintele). Cuvintele de ordine pentru 
reuşita acestui tip de relaţie sunt „încrederea” şi „credibilitatea”. Dezvoltarea 
unor relaţii „de lucru” cu factorii decidenţi este un proces care ia timp. 
 
Iată  câteva modalităţi de a începe relaţia cu ţinta campaniei 
dumneavoastră8: 
 
• Solicitaţi direct o întâlnire – trimiteţi o scrisoare în care cereţi o întâlnire. 
Explicaţi care este cauza campaniei dumneavoastră şi de ce doriţi să vă 
întâlniţi. Se prea poate să nu vă întâlniţi direct cu decidentul, însă se poate 
să fiţi primiţi de cineva care lucrează pentru el. Acceptaţi întotdeauna 
întâlnirile de acest gen şi trataţi cu aceştia la fel cum aţi face-o şi cu factorul 
de decizie. Obţinerea întrevederii este în sine un succes! 
 

 
8 Ritu Sharma, „An Introduction to Advocacy”, 2001, în Advocacy Concepts and 
Practices Handbook,  A Practical Guide to Advocacy Groups, (Draft),  Nader K. Tadros, 
People's Advocacy, April 2006, p. 58, www.peoplesadvocacy.org 
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• Găsiţi puncte comune – fiţi creativi în ceea ce priveşte modalităţile de a 
ajunge la ţinta dumneavoastră! Există lucruri pe care le aveţi în comun cu 
această persoană: de exemplu vă puteţi întâlni la conferinţe pe teme de 
interes comun.  
 
• Invitaţi-i să vă viziteze sau să participe la un eveniment organizat de 
dumneavoastră – o altă modalitate de a întâlni persoane influente pentru 
cauza dumneavoastră! În acest fel le puteţi arăta cum lucraţi şi de ce ar 
trebui să vă susţină. Dacă decidentul nu poate veni în persoană, încercaţi 
atunci să „mutaţi” proiectul în „ograda” lui. Puteţi să vă duceţi la întâlnire 
însoţit de alte persoane din comunitate sau din alte organizaţii cu interese 
similare. Vă puteţi folosi de fotografii şi chiar de materiale video despre 
organizaţie, campanie, proiect sau eveniment. 
 
• Trimiteţi invitaţia printr-o cunoştinţă comună! Daca aveţi vreun prieten 
care îl cunoaşte pe decident, îl puteţi ruga pe acesta să dea el un telefon 
pentru dumneavoastră sau să-i trimită invitaţia dumneavoastră! Acest lucru 
contează de foarte multe ori, mai ales dacă invitaţia vine din partea unei 
persoane pe care o cunoaşte şi în care are încredere. 
 

Ce ar trebui să ştiţi despre parlamentarul din circumscripţia 
dumneavoastră? 
 

o partidul din care face parte/ grupul parlamentar şi poziţia în partid; 
o comisia de specialitate din Parlament din care face parte; 
o ce propuneri sau iniţiative legislative a mai avut; 
o ce preocupări profesionale are (dacă face parte din organizaţii 

profesionale, grupuri parlamentare de prietenie, etc.); 
o ce formaţie sau experienţă profesională are (CV-ul său, conferinţe 

sau mese rotunde la care participă, cursuri de perfecţionare, etc.). 
 

De reţinut când vă pregătiţi să întâlniţi un oficial ales sau un funcţionar ales 
(parte a activităţii de lobby): 

• Stabiliţi exact care este scopul declarat al întâlnirii cu oficialul;  
• Clarificaţi împreună cu colegii de campanie ce doriţi să obţineţi în urma 

întâlnirii;  
• Stabiliţi ce anume din ceea ce vreţi să obţineţi este negociabil şi ce nu; 
• Informaţi-vă cu privire la persoana cu care vă întâlniţi; 
• Discutaţi cu grupul ce anume constituie informaţie relevantă pentru ţinta 

dumneavoastră şi sub ce formă i-o veţi oferi; este de preferat ca grupul 
să lase la biroul oficialului un dosar sau informaţii despre campanie; 
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• Identificaţi posibile puncte de vedere divergente şi pregatiţi-vă contra-
argumentele; 

• Decideţi cine din grup se duce la întâlnire şi stabiliţi care e rolul fiecăruia. 
 
În timpul întâlnirii, grupul ar trebui: 
• Să nu se abată de la subiect;  
• Să înceapă cu o declaraţie scurtă, clară şi pozitivă; 
• Să nu cadă în capcane, provocări; 
• Să asculte atent la ceea ce se spune; 
• Să facă în aşa fel încât să transmită tot mesajul campaniei; 
• Să ofere informaţii despre organizaţie şi proiect; 
• Să ceară acţiuni sau măsuri concrete din partea oficialului; 
• Să „smulgă” promisiuni; 
• Să nu se descurajeze dacă oficialul nu pare receptiv; 
• Să lase câteva dosare de campanie la biroul acestuia, dar după ce a fost 

făcută prezentarea orală; 
• Să mulţumească pentru întrevedere la sfârşit şi eventual să solicite o altă 

întâlnire. 
 
După întâlnire:  
• Scrieţi o scrisoare de mulţumire; 
• Reamintiţi-i promisiunile făcute; 
• Ţineţi oficialul la curent cu ce se întâmplă în campanie; 
• Continuaţi cu alte întrevederi până ce acesta se ocupă de cazul 

dumneavoastră. 
  
Dacă primiţi un răspuns pozitiv în timpul întâlnirii: 
• Sugeraţi stabilirea unui comitet de elaborare a proiectului de act 

normativ, dacă organizaţia dumneavoastră nu are deja unul, din care să 
facă parte un reprezentant al iniţiatorilor campaniei de advocacy;  

• Oferiţi-vă serviciile pentru a asista în implementarea schimbării; 
• Amintiţi-vă să mulţumiţi tuturor celor care au avut o contribuţie la 

reuşită, chiar şi celor mai reticenţi colaboratori (s-ar putea să aveţi 
nevoie de ei din nou în viitor!). 
 

Dacă propunerile formale prezentate au fost respinse, menţineţi contactul, 
chiar la modul informal. Urmaţi procedura legislativă/ de luare a deciziei 
până obţineţi ceea ce doriţi. 
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4. Trucuri pe care le utilizează ceilalţi împotriva voastră 
în campania de advocacy 

 
Iată câteva dintre trucurile pe care ţintele şi oponenţii unei campanii de 
advocacy le folosesc: 
 
„Haide să negociem.” Adesea, ceea ce vor cel mai mult adversarii voştri este 
să vă determine să încetaţi munca de organizare în comunitate şi să începeţi 
să petreceţi ore întregi stând cu ei în jurul unei mese. În multe cazuri vă pot 
cere să nu veniţi cu oameni noi pe parcursul negocierilor, să nu vorbiţi cu 
presa sau cu oricine altcineva, să încetaţi să organizaţi acţiuni şi evenimente 
publice, etc. Campania încetează. Între timp, se scurg săptămâni. Vă pierdeţi 
avântul. Membrii care nu sunt la „masa de negocieri” se simt lăsaţi pe 
dinafară şi când vă aud că vă referiţi la adversarii voştri spunându-le pe 
numele mic, sunt siguri că se petrece o trădare îngrozitoare. Aliaţii încep să 
se retragă. 
 
Ce nu e în regulă cu situaţia asta? Nu e în regulă faptul că aţi început 
negocierea fără să aveţi putere. Prin definiţie, negocierea reprezintă ceea ce 
se întâmplă între părţi cu puteri egale, fiecare dintre ele având ceva ce 
cealaltă parte îşi doreşte şi fiecare fiind gata să renunţe la ceva pentru a 
obţine altceva. Dacă aşa stau lucrurile, atunci e în regulă, continuaţi să 
negociaţi. De altfel, cele mai multe campanii de acţiune directă se încheie 
într-o formă sau alta de negociere după ce organizaţia de fapt a câştigat. 
Oricum, atunci când în cadrul campaniei, oferta de a negocia este făcută 
devreme, de obicei este doar o tactică de a vă amâna şi dezbina. Totodată, li 
se dă astfel adversarilor voştri şansa de a vă evalua şi de a găsi slăbiciunile 
organizaţiei/coaliţiei voastre. 
 
„Sunteţi invitaţi la întâlnirea părţilor interesate/stakeholder-ilor.” 
Grupurile ecologiste, de exemplu, sunt invitate de multe ori de către 
reprezentanţi ai autorităţilor să participe la o serie de lungi întâlniri împreună 
cu alte „părţi interesate”. Vi se spune că scopul este de a elabora o legislaţie 
pe o anumită problemă, ce îi „va mulţumi pe toţi”. De multe ori strategia 
oficialilor este să vă cumpere doar tăcerea pentru un an, adică aproximativ 
cât ar dura să pregătească oricum legislaţia. Jucaţi după regulile lor, sperând 
că veţi obţine intoducerea unei mici părţi din programul vostru în legislaţie. 
S-ar putea chiar să reuşiţi, dar până una alta, pierdeţi timpul în care aţi fi 
putut fi afară să mobilizaţi oameni sau să răspândiţi semnalul de alarmă. 
Apoi, proiectul de lege este depus la legislativ, dar pentru că nu v-aţi 
fundamentat bine poziţia în timpul negocierilor, nu sunteţi pregătiţi pentru 
luptă. Unii dintre oamenii voştri vor să sprijine proiectul de lege datorită 
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fărâmiturilor ce vi s-au dat şi pentru că au muncit din greu la el. Alţii vor să 
se opună pentru că fărâmiturile nu cadrează cu imaginea de ansamblu. 
  
Spuneţi oricui vă invită că veţi participa la întâlniri, dar că intenţionaţi să 
continuaţi campania publică în sprijinul soluţiei respective şi pentru că 
reprezentaţi un grup cetăţenesc, nimic nu poate fi confidenţial. De fapt, 
simţiţi că este datoria voastră să faceţi public orice şi tot ceea ce auziţi în 
cadrul acestor întâlniri. Dacă invitaţia rămâne valabilă şi sunteţi realmente 
capabili să conduceţi o campanie publică în acelaşi timp, atunci duceţi-vă şi 
participaţi. 

 
„Duceţi-vă şi rezolvaţi-o între voi.” Poate că sunteţi interesaţi de legislaţie 
privind minorităţile. „La fel sunt şi multe alte grupuri,” spune ţinta voastră şi, 
„Nu vrem să aducem un proiect de lege în discuţie şi acesta să fie respins. 
Aşa că întâlniţi-vă cu celelalte părţi interesate şi veniţi cu ceva cu care 
sunteţi toţi de acord.” Astfel, oficialii aleşi, asupra cărora chiar aveţi putere, 
s-au debarasat convenabil de voi.  

 
„Mi-ar plăcea să vă ajut, dar nu sunt persoana pe care ar trebui să o 
abordaţi” s-ar putea să vi se spună. De obicei, acest răspuns este un truc 
pentru a vă face să vă simţiţi prost că nu aţi ştiut pe cine să abordaţi. 
Adesea, este începutul unui proces în care nimeni nu va admite că este 
persoana potrivită şi veţi fi trimişi de la un oficial la altul. În cazuri 
asemănătoare, unele grupuri au reacţionat organizând o întâlnire la nivelul 
comunităţii la care i-au invitat pe toţi oamenii „nepotriviţi”. Odată ce se află 
în aceeaşi sală, le este mai greu să paseze responsabilitatea de la unul la 
altul. Probabil că unii dintre cei pe care îi abordaţi nu sunt singurii capabili să 
vă dea ceea ce vă doriţi, dar aceştia nu pot pretinde că nu sunt „persoana 
potrivită”. 

 
„Această campanie vă poate afecta fondurile.” Organizaţiilor ce primesc bani 
de la un nivel guvernamental, sub forma unui contract pentru un serviciu 
comunitar sau program educaţional, li se pot lua banii înapoi dacă „clatină 
barca”. Este foarte dificil să combini în aceeaşi organizaţie serviciile şi 
acţiunea directă. Adesea, aceste două funcţii trebuie să fie despărţite. Nu 
recomandăm combinarea furnizării de servicii cu advocacy sau alte metode 
de presiune în aceeaşi organizaţie. Finanţatorul unui serviciu asigurat de 
organizaţie, care este în acelaşi timp ţinta unei campanii poate utiliza 
retragerea finanţării ca pe o ameninţare la adresa organizaţiei. Adesea, în 
astfel de organizaţii, apare o ruptură între cei care consideră dimensiunea de 
serviciu ca fiind cea mai importantă (ori de cei ale căror slujbe depind de 
acest aspect) şi cei care sunt de părere că partea de acţiune directă a 
programului este cea mai importantă. Ambele perspective sunt necesare, dar 
nu în ale aceluiaşi grup.   
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„Voi sunteţi rezonabili, dar aliaţii voştri nu sunt. Nu putem trata doar cu 
voi?” Trebuie să înţelegeţi această chestiune ca pe o încercare de a vă 
dezbina coaliţia şi de a vă face să credeţi că veţi câştiga ceva dacă vă 
descotorosiţi de partenerii voştri mai militanţi. 
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IV. ANEXE 

ANEXA 1. Cabinetul parlamentar – intermediar între 
deputat şi cetăţeni9

 
Încadrare legală 
Cadrul legal existent, constituit din: 

• Constituţia României 
• Legea 96/2006 privind Statutul Deputaţilor şi al Senatorilor 
• Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Camerei Deputaţilor 
• Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Senatului 

 
În Legea privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, legea nr 
96/2006, publicată în M.Of. Partea I nr. 380 din 03/05/2006, găsim 
următoarele precizări referitoare la principiile ce ar trebui să stea la baza 
activităţii parlamentare: 
 
“Art. 9 - Principiul interesului naţional 
Deputaţii şi senatorii au îndatorirea de a acţiona în interesul întregii naţiuni şi 
al locuitorilor din circumscripţiile electorale pe care le reprezintă. 
 
Art. 11 - Principiul transparenţei 
(1) Deputaţii şi senatorii trebuie să dea dovadă de transparenţă în activitatea 
parlamentară.  
(2) Deputaţii şi senatorii au obligaţia menţinerii unui dialog permanent cu 
cetăţenii pe problemele care îi interesează şi care rezultă din asumarea şi 
exercitarea mandatului de parlamentar.” 
 
Parlamentarul îşi desfăşoară o bună parte din activitate în Parlament, la nivel 
central, însă acest lucru se petrece departe de circumscripţia electorală. De 
aceea, de regulă, cel puţin o zi pe săptămână, a 5-a zi a săptămânii, este 
rezervată activităţii în circumscripţiile electorale în care deputaţii au fost 
aleşi, potrivit art.133 din Regulamentul Camerei Deputaţilor. Cele două 
tipuri de activităţi – centrale şi locale – sunt de altfel complementare, ele 
reprezentând cele două aspecte esenţiale ale unui mandat parlamentar. 
 

 
9 Această secţiune (anexă) preia texte dintr-o prezentare power point realizată de 
Paula Butnariu-Bompa, consilier parlamentar în cabinet parlamentar de deputat, 
Constanţa, 2007. 
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În ceea ce priveşte activitatea la nivel teritorial, găsim următoarea precizare 
în Cap. VIII din Legea 96/2006, privind exercitarea mandatului în 
circumscripţia electorală: 
 
„Art. 36 - Modalităţi de exercitare 
(1) Drepturile pot fi exercitate individual, prin grupurile parlamentare sau 
prin numărul de parlamentari stabilit de Constituţie, potrivit naturii lor 
juridice.  
(2) Drepturile şi libertăţile se exercită în limitele conţinutului legal al 
mandatului de parlamentar şi numai în formele şi cu procedura prevazute în 
regulamentul fiecărei Camere şi în Regulamentul şedintelor comune ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului.  
 
Art. 37  
În activitatea din circumscripţiile electorale deputaţii şi senatorii au drepturile 
şi îndeplinesc obligaţiile pe care le implică exercitarea legală a mandatului de 
parlamentar, adaptate în mod corespunzător naturii şi formelor specifice ale 
acestei activităţi din teritoriu.” 
 
Cabinetul parlamentar are un statut aparte în ceea ce priveşte relaţia sa cu 
cetăţenii şi instituţiile publice. El nu se poate încadra în nici o categorie 
organizaţională ori instituţională: nu este o instituţie publică, nu este nici o 
organizaţie aparţinând sectorului terţiar iar statutul său nu este reglementat 
în nici un fel, deşi el este menţionat în câteva acte normative şi funcţionează 
pe baza fondurilor publice. 
 
Art. 38 din Legea 96/2006 amintită anterior spune, referitor la birourile 
parlamentare ale deputaţilor şi senatorilor, că: 
”(1) În scopul exercitării mandatului în circumscripţiile electorale, deputaţii şi 
senatorii primesc lunar o sumă forfetară din bugetul Camerei Deputaţilor şi, 
respectiv, al Senatului, echivalentă cu o indemnizaţie şi jumătate brută a 
deputatului, respectiv a senatorului.  
(2) În limitele sumei prevăzute la alin. (1), deputaţii şi senatorii pot 
organiza, separat sau prin asociere, birouri parlamentare, ca regulă, în 
circumscripţiile electorale în care au fost aleşi. [...] 
(5) Chiria aferentă spaţiilor, cheltuielile de întreţinere, drepturile băneşti ale 
persoanelor angajate la birourile parlamentare ale deputaţilor şi senatorilor 
şi alte cheltuieli aferente exercitării mandatului se asigură din sumele 
forfetare alocate deputaţilor şi senatorilor. [...] 
(7) Modul de utilizare şi justificare a sumei forfetare se stabileşte prin 
hotărâre a birourilor permanente reunite ale celor două Camere, care se 
publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.” 
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În afară de acest sprijin de ordin financiar primit din partea Parlamentului 
pentru exercitarea mandatului său în circumscripţia electorală, deputatul 
poate beneficia şi de suport logistic. Art. 94. din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor prevede că: 
„(1) La începutul fiecărei şedinţe în plenul Camerei Deputaţilor, preşedintele 
de şedinţă va anunţa că a fost realizată distribuirea către deputaţi a 
documentelor prevăzute la alin. (2) [...] 

(2) La casetele deputaţilor se vor distribui programul de lucru, ordinea de zi, 
informarea privind proiectele de legi, propunerile legislative şi proiectele de 
hotărâri ale Camerei Deputaţilor. Informarea va cuprinde titlul, iniţiatorul, 
comisiile sesizate în fond şi comisiile ce vor întocmi aviz, precum şi 
termenele de depunere a raportului şi a amendamentelor. [...] 

(4) Conţinutul documentelor prevăzute la alin. (1) şi (2) este imprimat prin 
grija personalului de specialitate al Camerei Deputaţilor, la solicitarea 
expresă a deputaţilor. Accesarea acestor documente se va putea face şi de la 
cabinetele deputaţilor din circumscripţii care vor fi conectate la baza de date 
a Camerei Deputaţilor.” 
 
 
Funcţiile şi rolurile cabinetului parlamentar 
Aşadar, activitatea unui cabinet parlamentar înseamnă mai mult decât 
îndeplinirea unor sarcini de ordin administrativ în teritoriu, din moment ce 
acestora le sunt dedicate atâtea resurse. “În exercitarea mandatului, 
deputaţii şi senatorii sunt în serviciul poporului”, spune art. 69, alin. (1) 
din Constituţia României, publicată în Monitorul Oficial nr. 758/29 
octombrie 2003. 
 
Funcţiile cabinetului parlamentar 
În primul rând, biroul din circumscripţie este un punct de comunicare şi 
interacţiune cu alegătorii. Este primul punct de contact pe care 
parlamentarul îl are cu cei care l-au ales. Este de asemenea o punte între o 
instituţie centrală – Parlamentul – şi alegătorul aflat la nivel local. Funcţiile 
primordiale ale unui cabinet parlamentar sunt acelea de reprezentare, 
comunicare şi informare a cetăţenilor. 
 
În al doilea rând, el este un instrument util partidului sau deputatului în 
îndeplinirea obiectivelor înscrise pe agenda lor politică, de multe ori acestea 
fiind aduse la cunoştinţa publicului cu ocazia alegerilor parlamentare. 
Acestea pot coincide cu cele înscrise pe agenda publică, însă modul lor de 
rezolvare poate diferi de la partid la partid sau de la parlamentar la 
parlamentar (în funcţie de ideologia politică la care aceştia au aderat, de 
exemplu). Indiferent de agenda politică a unui parlamentar, cabinetul 
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acestuia este un mijloc important de a obţine capitalul politic necesar 
îndeplinirii obiectivelor sale: el poate atrage alegătorii şi îi poate transforma 
pe aceştia în susţinători activi, poate creşte vizibilitatea parlamentarului în 
mass media şi poate ajuta la clădirea credibilităţii acestuia.  
 
Toate aceste funcţii pe care un cabinet parlamentar le poate îndeplini nu se 
exclud reciproc. Deputatul sau senatorul decide însă ce tip de funcţie ar 
trebui să fie preponderent în activitatea biroului teritorial. Lipsa reglementării 
modului în care senatorul sau deputatul îşi desfăşoară activitatea în teritoriu 
îi lasă acestuia libertatea de a face alegeri, fie ele de natură politică sau 
managerială. Majoritatea parlamentarilor români au deschis cel puţin un 
birou teritorial şi putem deduce de aici că parlamentarii au înţeles de ce 
acesta este o necesitate. 
 
Rolurile cabinetului parlamentar  
Rolul cabinetului parlamentar este de a organiza activitatea parlamentară la 
nivel local, de a asigura legătura între cetătean şi parlamentar, fiind 
principalul mijloc prin care parlamentarul poate extrage informaţiile despre 
circumscripţia în care a fost ales, poate identifica nevoile oamenilor, 
constituind totodată şi locul de unde sunt generate iniţiativele legislative. 
 
Principalele obiective ale activităţii în cabinetele de circumscripţie sunt: 

• dezvoltarea unor relaţii permanente şi într-un cadru organizat cu 
organizaţiile societăţii civile locale şi implicit cu alegătorii; 

• furnizarea unui sprijin concret pentru ca parlamentarul să devină 
purtător de cuvânt în problemele importante pentru circumscripţie; 

• comunicarea permanentă cu alegătorii; 
• dezvoltarea unei relaţii constructive pentru circumscripţie cu anumite 

grupuri de interes din regiune; 
• dezvoltarea unei relaţii permanente cu administraţia locală. 

 
Clasificarea activităţilor unui cabinet parlamentar 
a) Activităţi desfăşurate în cadrul Parlamentului: 

o Activitatea de legiferare 
• iniţiativa legislativă 
• medierea şi reexaminarea  
• amendamente 
• adoptarea legilor 

o Participarea la lucrările comisiilor parlamentare 
o Participarea la activităţi de relaţii externe 

 
Pentru activităţile desfăşurate de către parlamentar în cadrul Parlamentului, 
implicarea membrilor cabinetului parlamentar constă în activităţi de 
documentare pentru sprijinirea proiectelor legislative, redactare a 
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proiectelor legislative şi a amendamentelor pe care parlamentarul le 
poate propune, documentare pentru sprijinirea participării 
parlamentarului la lucrările comisiilor din care face parte, redactarea 
discursurilor şi realizarea de prezentări pentru participarea 
parlamentarului la activităţile delegaţiilor parlamentare sau conferinţe. 
 
b) Activităţi în raport cu Guvernul şi alte instituţii 

o Informarea parlamentului 
o Întrebări şi interpelări 
o Declaraţii politice 
o Moţiuni simple 
o Moţiunea de cenzură 
o Informarea Camerei Deputaţilor şi a Senatului 
o Petiţii 
o Angajarea răspunderii guvernului 
o Delegarea legislativă 

 
Cabinetul parlamentar se va ocupa de: 

• Documentarea, redactarea şi urmărirea rezultatelor 
interpelărilor, întrebărilor şi declaraţiilor politice; 

• Documentarea şi redactarea propunerilor legislative şi a 
amendamentelor; 

• Documentarea şi redactarea moţiunilor iniţiate de către 
parlamentar; 

• Analizarea, documentarea şi redactarea documentelor 
necesare pentru petiţiile primite de la cetăţeni sau societatea 
civilă; 

• Redactarea şi transmiterea comunicatelor de presă aferente 
acestor activităţi. 

 
c) Activităţi în raport cu cetăţenii şi societatea civilă 

o Audienţe pentru cetăţeni şi organizaţii 
o Petiţii sau sesizări primite de la cetăţeni 
o Scrisori sau sesizări transmise altor autorităţi  
o Consultări cu autorităţi  publice 
o Consultări, întâlniri şi dezbateri publice 
o Conferinţe de presă  

 
Cabinetul parlamentar se ocupă de: 

• Agenda parlamentarului în teritoriu şi organizarea 
audienţelor; 

• Colectarea, analizarea, documentarea şi redactarea  petiţiilor 
sau sesizărilor primite de la cetăţeni sau societatea civilă şi 
sprijinirea acţiunilor pentru soluţionarea acestora; 
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• Redactarea scrisorilor sau sesizărilor transmise altor 
autorităţi; 

• Organizarea, participarea sau pregătirea participării 
parlamentarului la consultările cu autorităţile publice locale; 

• Organizarea consultărilor, întâlnirilor sau dezbaterilor publice 
şi pregătirea participării parlamentarului la acestea; 

• Organizarea conferinţelor de presă. 
 

d) Alte activităţi ale cabinetului parlamentar 
 
Biroul de presă: 

o Realizarea zilnică a revistei presei, analiza percepţiei asupra 
parlamentarului şi activităţilor acestuia în mass-media locală şi 
distribuirea revistei presei parlamentarului şi celor interesaţi; 

o Colectarea şi întreţinerea informaţiilor relevante despre: 
- mass-media 
- ceilalţi parlamentari, aleşi locali, structurile partidului din 

care face parte parlamentarul 
- realizarea unor dosare de documentare în domeniile 

economico-sociale de interes pentru circumscripţie 
o Redactarea şi transmiterea comunicatelor de presă către mass-

media; 
o Redactarea buletinelor informative, a broşurii cabinetului 

parlamentar şi a altor materiale de prezentare; 
o Site-ul parlamentarului. 
 
 

Organizarea cabinetului parlamentar 
 
Locaţie şi dotări 
Deputaţii pot înfiinţa unul sau mai multe birouri parlamentare în 
circumscripţiile electorale în care au fost aleşi, individual ori prin asocierea 
deputaţilor din aceeaşi circumscripţie electorală, pe baza ciriteriilor stabilite 
de aceştia. Birourile pot funcţiona în orice localitate de pe teritoriul 
circumscripţiei electorale respective. 
Amplasarea cabinetelor parlamentare poate fi în sediile partidelor politice din 
care fac parte senatorii şi deputaţii, însă pot fi şi locaţii primite la solicitare 
din partea autorităţilor publice locale. 
Dotările cabinetelor parlamentare sunt asigurate de către Parlamentul 
României, parlamentarii având posibilitatea de a achiziţiona din suma 
forfetară doar consumabile sau obiecte de inventar de mică valoare. Astfel, 
birourile sunt dotate cu: obiecte de mobilier, calculatoare, copiatoare, faxuri, 
imprimante, maşini de scris, telefoane fixe, telefoane mobile şi dispun de 
autoturisme. 
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Componenţa cabinetului parlamentar şi programul de lucru 
Fiecare parlamentar are libertatea de a decide numărul de angajaţi din 
cadrul cabinetului parlamentar, acest lucru depinzând într-o mare măsură şi 
de pregătirea persoanelor, de capacitatea acestora de a acoperi mai multe 
domenii, de abilităţile în lucrul cu calculatorul, în a elabora un document 
pentru presă, în a organiza un eveniment etc. 
 
Programul de lucru al cabinetului parlamentar este stabilit de către acesta 
împreună cu echipa sa, este recomandat ca acesta să fie respectat şi trebuie 
afişat, precizându-se atât programul de lucru al cabinetului parlamentar, cât 
şi programul de audienţe.  
Pentru a putea defini o structură a cabinetului din circumscripţie vom lua în 
considerare existenţa unui şef de cabinet, a unei secretare şi a unor 
consilieri, în funcţie de specificul activităţilor desfăşurate. 
 

• Şeful de cabinet 
Şeful de cabinet al unui parlamentar are ca sarcini cu caracter general 
organizarea şi coordonarea activităţii cabinetului parlamentar, îndeplinind 
sarcinile dispuse de către acesta. 
 

• Consilierii 
Atribuţiile consilierilor sunt de consultanţă a parlamentarului în domeniul lor 
de expertiză; de colaborare, conlucrare şi asistenţă de specialitate cu ceilalţi 
membri ai cabinetului parlamentar şi eventual, de comunicare şi planificare 
cu angajaţii care acordă sprijin şi asistenţă de specialitate din partea 
Parlamentului.  
 

• Secretar – asistent parlamentar 
Persoana care ocupă acest post are un rol deosebit de important în cadrul 
cabinetului parlamentar, datorită interacţiunii sale atât cu cetăţenii, cât şi cu 
membrii societăţii civile, ai autorităţilor locale şi cu alţi membri ai partidului 
din care face parte parlamentarul, în cazul în care nu este independent.  
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ANEXA 2. Drepturile parlamentare specifice: ce poate 
face deputatul pentru alegătorii săi? 

 
Cetăţenii vin cu doleanţe şi probleme de soluţionat la nivel local, iar 
parlamentarul încearcă să le găsească soluţii, în limitele legii. Parlamentarul 
are de multe ori instrumentele necesare rezolvării unor probleme la nivel 
central, ariile sale de competenţă la nivel local fiind destul de reduse. Însă, 
în calitatea sa de ales în Parlamentul României, el are la dispoziţie o serie de 
metode prin care poate duce o problemă locală la nivel naţional, atunci când 
acest lucru este justificat şi susţinut din punct de vedere juridic.  
 
Actorii sociali care se prezintă la cabinetul parlamentarului pentru 
soluţionarea anumitor probleme pot fi chestionaţi cu privire la rezultatul dorit 
şi mai ales cu privire la felul în care se poate obţine acest rezultat. Este 
posibil ca soluţionarea lor să nu necesite intervenţii laborioase sau de durată 
din partea parlamentarului iar angajaţii cabinetului pot aduce aceste lucruri 
la cunoştinţa alegătorilor. Aceştia ar putea astfel să urmarească şi felul în 
care alesul lor se ocupă de problema sesizată. 
 
În oricare dintre aceste situaţii, organizaţiile negurvernamentale care doresc 
să intre în contact cu cabinetul unui parlamentar sau direct cu alesul lor din 
cricumscripţie, ar trebui să cunoască ce anume stă în puterea acestuia. De 
altfel, este recomandat ca atunci când solicită sau propun rezolvarea unei 
situaţii, reprezentanţii ONG-urilor să vină cu documente care să le rezume şi 
susţină poziţia. Parlamentarii apreciază în mod special documentele scurte, 
concise şi care sunt rezultatul unor cercetări cât mai cuprinzătoare. 
 
Conform „Art. 35 - Drepturile politice specifice” din Legea privind 
statutul deputaţilor şi al senatorilor, principalele drepturi politice ale 
deputaţilor şi senatorilor, precum şi obligaţiile corelative acestora sunt 
următoarele: 

a) dreptul la iniţiativă legislativă;  
b) dreptul de a iniţia şi de a susţine moţiuni simple sau de cenzură;  
c) dreptul de a iniţia şi de a susţine hotărâri ale Camerei, în orice 

problemă de competenţa acesteia;  
d) dreptul de a face declaraţii politice, de a pune întrebări, de a face 

interpelări şi alte asemenea intervenţii;  
e) dreptul de a cere întrunirea în sesiune extraordinară a Camerei sau 

a structurilor de lucru ale acesteia;  
f) dreptul de a sesiza Curtea Constituţională, potrivit art. 146 lit. a)-

c) din Constituţie, republicată;  
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g) dreptul de a cere suspendarea din funcţie sau punerea sub acuzare 
a Preşedintelui României, în condiţiile art. 95 şi 96 din Constituţie, 
republicată;  

h) dreptul de a cere punerea sub urmărire penală a membrilor 
Guvernului, în condiţiile art. 109 din Constituţie, republicată; 

i) dreptul de control parlamentar sub toate formele de exercitare a 
acestuia, în reglementarea prevazută de lege şi de regulamentele 
parlamentare;  

j) dreptul la cuvânt, libertatea de exprimare şi dreptul de vot.” 
 
Ne vom opri în continuare asupra acelor drepturi pe care deputatul le poate 
folosi în soluţionarea problemelor identificate la nivel local sau înaintate 
cabinetului său de către ONG-uri. 
 
I. Legislaţia propusă în numele alegătorilor 
 

• Iniţiativa legislativă 
În exercitarea dreptului de iniţiativă legislativă, deputaţii prezintă propuneri 
legislative, redactate în forma cerută pentru proiectele de lege, însoţite de o 
expunere de motive, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 
normele de tehnică legislativă în elaborarea actelor normative, republicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777 din 25/08/2004. Propunerile 
legislative care implică modificarea prevederilor bugetului de stat sau ale 
bugetului asigurărilor sociale de stat trebuie să se fundamenteze pe 
informarea cerută în mod obligatoriu Guvernului, în condiţiile art. 111 alin. 
(1) din Constituţia României. 
 
Dreptul parlamentar la iniţiativă legislativă devine din ce în ce mai important 
în condiţiile în care, conform unor observaţii despre activitatea cabinetelor 
parlamentare în teritoriu, „soluţiile legislative propuse de cetăţeni sunt 
aproape inexistente”10, probabil şi din cauza procedurii mai dificile prin care 
cetăţenii îşi pot exprima dreptul la iniţiativă legislativă. Acest lucru nu este 
însă atât de dificil pentru un deputat. În principiu, el nu are nevoie să se 
asocieze cu alţi colegi sau să strângă semnături de susţinere pentru proiectul 
său de lege.  
 
Deputatul poate deduce uşor din activitatea sa în teritoriu că există zone 
problematice de politici publice ce pot fi soluţionate printr-o propunere 
legislativă. În acest context, el va putea organiza consultări cu factorii 
interesaţi, şi mai ales, ar avea suficient timp la dispoziţie ca să-şi procure 
punctul de vedere al diverselor structuri cetăţeneşti sau organizaţii 

 
10 „Raportul de monitorizare a parlamentarilor în circumscripţii – Cum muncesc 
parlamentarii în Satu Mare?”, Institutul de Politici Publice, Bucureşti, martie 2007 
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neguvernamentale implicate în domeniul propus spre legiferare. În acest fel 
deputatul poate beneficia de informaţii pertinente şi expertiză de specialitate 
ce duc la îmbunătăţirea proiectului de lege. Totodată, aceasta este o 
modalitate excelentă pentru deputat de a se face vizibil în circumscripţie. 
Reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale ar trebui să ţină cont de 
aceste lucruri în campaniile lor de advocacy sau de popularizare a unei 
anumite iniţiative legislative care le aparţine. 
 
Chiar dacă cetăţenii nu vin de multe ori cu propriile propuneri legislative, se 
poate întâmpla ca o organizaţie neguvernamentală ori alt actor social să se 
prezinte la biroul parlamentarului cu propriul său proiect de lege. În acest 
caz, deputatul poate decide să-şi însuşească acel proiect de lege şi să-l 
promoveze ca fiind iniţiatorul acestuia.  
 
În ambele cazuri, pentru ca proiectul de lege să fie acceptat de Biroul 
Permanent al unei Camere, acesta trebuie prezentat în forma prevazută de 
lege. Deputatul trebuie să obţină o serie de avize din partea Consiliului 
Legislativ, a Guvernului sau a altor instituţii publice. Toate aceste documente 
pot fi aduse la cunoştinţa alegătorilor deoarece ele intră sub incidenţa Legii 
544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. 
 

• Amendamentele 
În aceeaşi categorie cu iniţiativa legislativă, o propunere de amendament la 
o anumită lege deja intrată în vigoare se face sub forma unui proiect de lege. 
Este foarte posibil ca ONG-urile să aducă la cabinetul deputatului propuneri 
de amendamente legislative sau ca deputatul să observe că în aplicarea sa, o 
lege ar trebui schimbată numai parţial. Chiar dacă schimbarea presupune fie 
şi numai modificarea unui singur articol de lege, aceasta urmează acelaşi 
curs ca oricare iniţiativă legislativă. 
 
Deputatul are de asemenea ocazia de a face amendamente înainte ca legea 
să fie votată în plenul camerei. Se prea poate ca un grup de cetăţeni să 
urmarească procesul legislativ şi să sesizeze anumite probleme în interiorul 
unui proiect de lege şi să nu poată ajunge să-şi formuleze opiniile în comisia 
parlamentară de specialitate. În acest caz, deputatul poate prelua 
observaţiile acestora.  
 
ONG-urile ar putea deci ţine cont de toate aceste oportunităţi în campaniile 
lor de advocacy, mai ales atunci când resursele nu le permit deplasarea la 
forul central legislativ din Bucureşti. Amendamentele se depun la Cameră de 
către deputat, în scris, motivat, sub semnătura acestuia. 
 
Deputaţii pot formula amendamente şi cu ocazia dezbaterii proiectului sau a 
propunerii legislative la comisia sesizată pentru aviz. Autorii 
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amendamentelor pot participa la lucrările comisiei sesizate în fond cu ocazia 
dezbaterii proiectului de lege sau a propunerii legislative cu privire la care au 
formulat amendamente. 
 
 
II. Întrebări şi interpelări în numele cetăţenilor 
 

• Întrebări 
Fiecare deputat poate adresa întrebări Guvernului, miniştrilor sau altor 
conducători ai organelor administraţiei publice. Întrebările pot fi scrise sau 
orale. 
 
a. Întrebările scrise se depun la secretarul desemnat al Camerei Deputaţilor. 
Când deputatul doreşte să aducă în atenţia executivului o problemă 
identificată în cursul activităţii desfăşurate în teritoriu, acesta poate să 
formuleze întrebări scrise. O copie a acestei întrebări scrise poate fi trimisă 
cetăţenilor interesaţi de subiectul chestionat. Deputaţii precizează dacă 
doresc răspunsul în scris sau oral (de la tribuna Camerei Deputaţilor). 
Răspunsurile la întrebările scrise se transmit deputatului în cel mult 15 zile. 
Acesta la rândul său poate comunica grupurilor interesate răspunsul primit la 
întrebarea sa iar în cazul răspunsurilor formulate în scris, cabinetul său poate 
transmite copii celor interesaţi sau afectaţi de subiect. Dacă deputatul sau 
cabinetul său nu fac aceste lucruri din proprie iniţiativă, reprezentanţii ONG-
urilor active din domeniu ar putea solicita aceste informaţii sau copii ale 
întrebărilor şi răspunsurilor parlamentarului pe care l-au abordat. 
 
b. Deputaţii pot adresa întrebări orale membrilor Guvernului, în şedinţa 
publică a Camerei Deputaţilor din ziua de luni, din două în două săptămâni, 
în intervalul orar 18:30 – 19:30. Este, aşadar, destul de uşor pentru cetăţeni 
sa monitorizeze activitatea de interogare a deputatului lor. Obiectul 
întrebărilor orale se notifică în scris şi se depune la secretarul desemnat al 
Camerei Deputaţilor, cel mai târziu până la ora 14:00 a zilei de miercuri din 
săptămâna premergătoare celei în care urmează a se adresa întrebarea.  
 
Este important ca organizaţiile să cunoască toate aceste lucruri pentru a 
putea urmări îndeaproape problema care îi interesează şi pe care eventual 
au sesizat-o parlamentarului. Este bine de ştiut că membrii Guvernului pot 
amâna răspunsul pentru săptămâna următoare numai în cazuri temeinic 
justificate. Întrebările orale sunt aşadar o modalitate destul de rapidă pentru 
deputat de a obţine răspunsuri la problemele ridicate de ONG-uri şi care nu 
necesită metode mai laborioase de soluţionare. Ele sunt potrivite atunci când 
sunt necesare numai anumite clarificări din partea executivului sau a 
administraţiei publice centrale, însă sunt utile unei campanii de advocacy 
prin aceea că organizaţia, prin intermediul deputatului, poate obţine poziţia 
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oficială a Guvernului asupra temei din campanie, şi mai ales, deputatul 
devine un mijloc de a obţine informaţii. 
 

• Interpelări 
Interpelarea este o altă metodă prin care Parlamentul îşi poate exercita 
funcţia de control asupra executivului şi care este relativ uşor de urmărit şi 
de comunicat alegătorilor. Deputaţii pot formula interpelări către Guvern sau 
membrii săi. Interpelările se formulează numai în scris, arătându-se obiectul 
acestora, fără nici o dezvoltare. Interpelările se citesc în şedinţa publică 
consacrată întrebărilor, din ziua de luni, în intervalul orar 19:30–20:00 şi se 
prezintă apoi preşedintelui Camerei Deputaţilor, spre a fi transmise primului-
ministru. 
Dezvoltarea interpelărilor are loc în şedinţa publică din ziua de luni, 
alternativ cu şedinţele consacrate întrebărilor, în intervalul orar 18:30–
19:30. Se dă cuvântul interpelatorului, iar durata dezvoltării interpelării nu 
poate depăşi 3 minute. Camera Deputaţilor poate adopta o moţiune simplă 
prin care să-şi exprime poziţia cu privire la problema ce a făcut obiectul 
interpelării. 
 
III. Diverse intervenţii 
Deputaţii se pot înscrie pentru diverse intervenţii asupra unor probleme de 
actualitate în ziua de luni, între orele 19.00 – 20.00, la secretarul desemnat 
al Camerei Deputaţilor, cu excepţia cazurilor neprevăzute. Prezentarea 
diverselor intervenţii are loc în primele 50 de minute ale şedinţele publice din 
ziua de marţi.  
 
 
Concluzii 
Deşi aceste informaţii de ordin procedural sunt greu de însuşit, trebuie ca 
organizaţia dumneavoastră să se familiarizeze cu ele pentru a fi capabilă să 
se folosească de toate mijloacele posibile de promovare a cauzei sale, cu 
atât mai mult cu cât ele sunt prevăzute în legi. Dacă ele sunt însuşite, sunt 
instrumente utile în rezolvarea problemei identificate de organizaţie şi vă 
oferă un avantaj în faţa decidentului. În plus, o bună cunoaştere a 
procedurilor legislative şi a drepturilor parlamentare îl vor impresiona în mod 
sigur pe deputatul din circumscripţia dumneavoastră atunci când îi solicitaţi 
să vă sprijine în promovarea cauzei campaniei. 
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ANEXA 3. Dreptul cetăţenilor la iniţiativă legislativă 

 
Acest drept cetăţenesc este reglementat de către prevederile art. 74 
aliniatele (1) şi (2) sau, după caz, ale art. 150 din Constituţie şi legea privind 
exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni, adică Legea nr. 189/1999, 
modificată şi republicată în 2004. Vom reda mai jos, pe scurt, elementele 
principale de care trebuie ţinut cont în exercitarea acestui drept, aşa cum 
sunt ele formulate în Constituţie şi Legea 189/1999. 
 
Pentru a putea înregistra o propunere legislativă este nevoie de cel puţin 
100.000 cetăţeni cu drept de vot; cetăţenii care îşi manifestă dreptul la 
iniţiativă legislativă trebuie să provină din cel puţin un sfert din judeţele ţării, 
iar în fiecare din aceste judeţe, respectiv în municipiul Bucureşti, trebuie să 
fie înregistrate cel puţin 5.000 de semnături în sprijinul acestei iniţiative.  
 
Pentru a putea demara procedurile de revizuire a Constituţiei, sunt necesare 
semnăturile a cel puţin 500.000 de cetăţeni cu drept de vot. Cetăţenii care 
iniţiază revizuirea Constituţiei trebuie să provină din cel puţin jumătate din 
judeţele ţării, iar în fiecare din aceste judeţe sau în municipiul Bucureşti 
trebuie să fie înregistrate cel puţin 20.000 de semnături în sprijinul acestei 
iniţiative. 
 
Nu pot face obiectul iniţiativei legislative a cetăţenilor problemele fiscale, 
cele cu caracter internaţional, amnistia şi graţierea. Cetăţenii care exercită 
dreptul la iniţiativă legislativă pot prezenta propuneri legislative numai în 
forma cerută pentru proiectele de legi. 
 
Comitetul de iniţiativă legislativă 
Promovarea iniţiativei legislative a cetăţenilor se asigură de către un comitet 
de iniţiativă alcătuit din cel puţin 10 cetăţeni cu drept de vot.  Nu pot face 
parte din comitetul de iniţiativă: 

• persoanele alese în funcţie prin vot universal, 
• membrii Guvernului,  
• persoanele numite în funcţie de primul-ministru sau care nu pot face 

parte, potrivit legii, din partide politice.  
 
Constituirea comitetului de iniţiativă se face printr-o declaraţie autentificată 
la un notar public, cuprinzând: 

• scopul iniţiativei,  
• numele şi prenumele membrilor,  
• calitatea de alegător, 
• domiciliul membrilor,  
• declaraţia că aceştia nu încalcă prevederile menţionate anterior. 
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Componenţa comitetului de iniţiativă se publică, împreună cu propunerea 
legislativă care face obiectul iniţiativei, în Monitorul Oficial al României, 
Partea I. Publicarea este scutită de plata oricărei taxe.  
 
Comitetul de iniţiativă asigură înregistrarea propunerii legislative la Camera 
competentă a Parlamentului, în termen de cel mult 6 luni de la data 
publicării acesteia.  
 
Comitetul de iniţiativă va desemna dintre membrii săi, cu majoritate de 
voturi, un preşedinte care să rezolve problemele operative şi să reprezinte 
comitetul în raporturile sale cu autorităţile publice centrale şi locale. 
 
Propunerea legislativă  
Propunerea legislativă care face obiectul iniţiativei legislative se întocmeşte 
de comitetul de iniţiativă în forma cerută pentru proiectele de legi şi va fi 
însoţită de o expunere de motive semnată de toţi membrii comitetului. 
 
În vederea publicării, propunerea legislativă se avizează, în prealabil, de 
Consiliul Legislativ. Avizul se emite în cel mult 30 de zile de la sesizare şi se 
publică o dată cu propunerea legislativă.  
 
Propunerea legislativă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în 
maximum 30 de zile de la emiterea avizului de către Consiliul Legislativ.  
Sesizarea Consiliului Legislativ se face de către un membru al comitetului de 
iniţiativă, împuternicit în acest scop. Împuternicirea se semnează de membrii 
comitetului de iniţiativă şi va fi însoţită de actul de constituire a acestuia. 
Împuternicitul răspunde şi de publicarea propunerii legislative. 
 
Semnăturile susţinătorilor 
Promovarea propunerii legislative publicate se face pe baza adeziunii 
cetăţenilor, prin semnarea de către aceştia a listelor de susţinători.  
 
Listele de susţinători se întocmesc cu respectarea organizării administrativ-
teritoriale a ţării şi cuprind:  

• denumirea propunerii legislative ce face obiectul iniţiativei, 
• identificarea Monitorului Oficial al României, Partea I, în care aceasta 

a fost publicată,  
• judeţul şi localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa 

susţinătorii,  
• numele, prenumele şi domiciliul susţinătorilor, menţionarea actului 

de identitate şi a codului numeric personal, 
• semnăturile susţinătorilor.  
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Este interzis orice fel de delegare sau de reprezentare pentru semnarea listei 
de susţinători. 
 
Pentru municipiul Bucureşti, în loc de localitate se va trece sectorul; acest 
lucru se aplică şi altor municipii alcătuite din subdiviziuni administrativ-
teritoriale.  
 
Formularele pentru listele de susţinători se imprimă pe coli de hârtie format 
A4, detaşabile şi numerotate. Formularele se imprimă pe o singură faţă a 
colii şi cuprind elementele menţionate mai sus, cu excepţia celor referitoare 
la susţinători, care se completează de mână, atunci când aceştia semnează 
lista.  
 
Fiecare pagină imprimată a listei de susţinători se semnează de către un 
membru al comitetului de iniţiativă sau de o altă persoană împuternicită în 
scris de comitet pentru a întocmi lista. Persoana împuternicită nu poate fi 
desemnată decât dintre susţinători. 
 
Listele semnate de susţinători se păstrează în dosare, pe localităţi, şnuruite 
şi semnate pentru atestarea conţinutului, pe coperta a doua. Exemplarul în 
original al listelor se păstrează la Curtea Constituţională, iar o copie a 
acestuia, la Parlament.  
 
Atestarea listelor de susţinători  
Atestarea calităţii de cetăţean cu drept de vot şi a domiciliului susţinătorilor 
se face de către primarul localităţii fie personal, fie, în localităţile urbane, şi 
prin funcţionarii primăriei împuterniciţi de primar în acest scop. Atestarea se 
face prin verificarea listei de susţinători, iar în ceea ce priveşte domiciliul, în 
colaborare cu organul local de poliţie, dacă este cazul. 
 
În vederea atestării, dosarul cuprinzând listele în original cu datele şi 
semnăturile susţinătorilor din localitate se depune la primărie. Orice 
persoană interesată poate consulta dosarul şi poate contesta realitatea 
semnăturii sau o altă prevedere cuprinsă în liste. Contestaţia se face numai 
în scris şi se adresează primarului. Acesta, în cazul în care contestaţia 
priveşte realitatea semnăturii, o soluţionează, solicitând susţinătorului să 
confirme semnătura.  
 
Înregistrarea propunerii legislative  
Propunerea legislativă care face obiectul iniţiativei legislative a cetăţenilor, 
însoţită de expunerea de motive şi de originalele listelor de susţinători, se 
înregistrează la Camera competentă a Parlamentului, la cererea semnată de 
membrii comitetului de iniţiativă. Cererea cuprinde şi împuternicirea a cel 



Anexe 

81 

mult 5 membri care reprezintă comitetul de iniţiativă în vederea promovării 
şi susţinerii iniţiativei după înregistrare.  
Camera Parlamentului la care a fost înregistrată iniţiativa legislativă a 
cetăţenilor va trimite originalele listelor de susţinători la Curtea 
Constituţională, păstrându-şi o copie a acestora.  
 
Verificarea iniţiativei de către Curtea Constituţională 
Curtea Constituţională, din oficiu sau pe baza sesizării preşedintelui Camerei 
Parlamentului la care s-a înregistrat iniţiativa, va verifica:  
a) caracterul constituţional al propunerii legislative ce face obiectul 
iniţiativei;  
b) îndeplinirea condiţiilor referitoare la publicarea acestei propuneri şi dacă 
listele de susţinători prezentate sunt atestate în conformitate cu prevederile 
legale; 
c) întrunirea numărului minim de susţinători pentru promovarea iniţiativei, 
prevăzut la art. 74 (100.000) şi, după caz, la art. 150 din Constituţie 
(500.000), precum şi respectarea dispersiei teritoriale în judeţe şi în 
municipiul Bucureşti, prevazută de aceleaşi articole. 
 
Primind sesizarea, preşedintele Curtii Constituţionale va desemna un 
judecător ca raportor şi va stabili termenul pentru întrunirea judecătorilor, în 
vederea verificării iniţiativei.  
 
Curtea Constituţională se pronunţă în termen de 30 de zile de la sesizare 
asupra propunerii legislative şi în termen de 60 de zile de la sesizarea asupra 
propunerii de revizuire a Constituţiei.  
 
Decizia Curţii Constituţionale se comunică preşedintelui Camerei 
Parlamentului care a sesizat-o şi se publică în Monitorul Oficial al României, 
Partea I.  
 
De la data primirii hotărârii Curţii Constituţionale, Camera Parlamentului 
sesizată cu iniţiativa legislativă începe procedura parlamentară de legiferare.  
 
Răspunderi  
În îndeplinirea obligaţiilor lor, membrii comitetului de iniţiativă şi persoanele 
împuternicite de acesta sunt considerate funcţionari publici şi se bucură de 
protecţia legii, acordată celor care exercită o funcţie implicând exerciţiul 
autorităţii de stat. De asemenea, acestora le revine şi răspunderea prevazută 
de lege pentru funcţionarii publici.  
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Anexa 4 – Participarea publică şi legiferarea în 
Parlament 

Etapa Observaţii 

Iniţiativa 
legislativă 

 
Art. 74 din 
Constituţia 
României 

 

Iniţiativa legislativă poate aparţine guvernului, 
parlamentarilor şi cetăţenilor. 
 

• Un singur deputat sau senator este suficient pentru 
ca iniţiativa să poată fi înregistrată oficial 

• Cel puţin 100.000 cetăţeni cu drept de vot; cetăţenii 
care îşi manifestă dreptul la iniţiativă legislativă 
trebuie să provină din cel puţin un sfert din judeţele 
ţării, iar în fiecare din aceste judeţe, respectiv în 
municipiul Bucureşti, trebuie să fie înregistrate cel 
puţin 5.000 de semnături în sprijinul acestei 
iniţiative. 

• Nu pot face obiectul iniţiativei legislative a 
cetăţenilor problemele fiscale, cele cu caracter 
internaţional, amnistia şi graţierea. 

• Deputaţii, senatorii şi cetăţenii care exercită dreptul 
la iniţiativă legislativă pot prezenta propuneri 
legislative numai în forma cerută pentru proiectele 
de legi. 

 
Dacă iniţiatorul unei legi este Guvernul României, acesta are 
obligaţia de a informa publicul chiar înainte de redactarea 
proiectului legislativ. Anunţul referitor la elaborarea unui 
proiect de act normativ va fi adus la cunoştinţă publicului cu 
cel puţin 30 de zile înainte de supunerea spre analiză, 
avizare şi adoptare. 

Sesizarea 
Parlamentului – 

Biroul 
Permanent al 

Camerei 
 

Art. 75 alin. (1) 
din Constituţia 
României 11

Iniţiatorul propunerilor legislative (guvernul, cetăţenii sau 
parlamentarii) sesizează acea cameră a Parlamentului care 
are în competenţă tema propusă spre legiferare, prin 
depunerea propunerii la Biroul Permanent al acesteia. 
Aceasta va fi prima cameră sesizată. 

                                                           
11 Se supun spre dezbatere şi adoptare Camerei Deputaţilor, ca primă Cameră 
sesizată, proiectele de legi şi propunerile legislative pentru ratificarea tratatelor sau a 
altor acorduri internaţionale şi a măsurilor legislative ce rezultă din aplicarea acestor 
tratate sau acorduri, precum şi proiectele legilor organice prevăzute la articolul 31 
alineatul (5), articolul 40 alineatul (3), articolul 55 alineatul (2), articolul 58 alineatul 
(3), articolul 73 alineatul (3) literele e), k), l), n), o), articolul 79 alineatul (2), 
articolul 102 alineatul (3), articolul 105 alineatul (2), articolul 117 alineatul (3), 
articolul 118 alineatele (2) şi (3), articolul 120 alineatul (2), articolul 126 alineatele 
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Posibilitatea participării publice 

Da. 
Cetăţenii pot veni ei înşişi cu propunerilor lor (care ar putea fi chiar susţinute de 
către un parlamentar).  Un parlamentar poate decide să preia proiectul legislativ 
care i-a fost prezentat de către un ONG. Un parlamentar poate decide să organizeze 
consultări publice pentru a afla poziţia anumitor factori interesaţi faţă de o anumită 
iniţiativă legislativă personală ori aparţinând colegilor din comisia de specialitate 
sau de partid. 
 
Cetăţenii pot fi implicaţi în procese de consultare la nivelul executivului şi au 
posibilitatea de a-şi face cunoscute luările de poziţie faţă de subiectul propus spre 
reglementare. 

N/A (nu se aplică) 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                             
(4) şi (5) şi articolul 142 alineatul (5). Celelalte proiecte de legi sau propuneri 
legislative se supun dezbaterii şi adoptării, ca primă Cameră sesizată, Senatului. 
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Etapa Observaţii 

Avizarea 
legii 

 
Art. 75 

alin. (2) din 
Constituţia 
României 

Prima cameră sesizată se pronunţă în termen de 45 de zile. Pentru 
coduri şi alte legi de complexitate deosebită termenul este de 60 de 
zile. În cazul depăşirii acestor termene se consideră că proiectele de 
legi sau propunerile legislative au fost adoptate (adoptare tacită). 
În acest timp, Biroul Permanent transmite propunerea legislativă: 
• Consiliului Legislativ, spre avizare (acesta verifică 

conformitatea cu legislaţia în vigoare),  
• Guvernului, pentru obţinerea unui punct de vedere, în cazul 

proiectelor de acte normative care au alt iniţiator decât 
Guvernul (Guvernul are la dispoziţie 15 zile pentru formularea 
unui punct de vedere, în caz contrar propunerea se consideră 
aprobată tacit. Dacă Guvernul are modificari de făcut, ele sunt 
ataşate propunerii sub formă de amendamente. Dacă Guvernul 
respinge propunerea trimisă, acesta trebuie să motiveze 
respingerea într-un raport care va fi ataşat propunerii 
legislative. Ulterior, Guvernul are ocazia de a-şi susţine poziţia 
în timpul dezbaterilor din plenul camerei); 

• Curţii Constituţionale, pentru obţinerea unui aviz, în cazul 
iniţiativelor cetăţeneşti, 

• Consiliului Economic şi Social, pentru aviz, dacă propunerea nu 
vine de la Guvern însoţită de acest aviz, 

• Comisiei de specialitate (comisia sesizată pe fond), însoţită de 
toate celelalte avize, pentru întocmirea raportului. 

Comisia sesizată pe fond trimite apoi propunerea (însoţită de 
avize şi eventual propuneri de amendamente ale Guvernului) şi altor 
comisii de specialitate (comisii de avizare) care au legătură cu 
propunerea legislativă pentru obţinerea avizelor acestora şi poate 
organiza consultări cu factorii interesaţi pentru obţinerea 
punctelor de vedere ale acestora. Factorii interesaţi (cetăţeni, ONG-
uri, experţi, etc.) pot propune acum amendamente, fie că acestea au 
fost formulate în cursul unui proces de consultare publică sau nu, 
Comisia având posibilitatea de a ataşa aceste amendamente/sugestii 
la raportul final şi de a motiva prezenţa acestora.  
Comisia sesizată pe fond are la dispozitie 15 zile pentru a întocmi 
raportul final al proiectului de lege, însoţit de avizele celorlalte 
comisii şi punctele de vedere ale celorlalţi factori interesaţi. 
După ce proiectul de lege a fost trimis de către Biroul Permanent 
comisiei sesizate pe fond, acesta este publicat în forma primită pe 
web site-ul Camerei. 
Deşi comisia sesizată pe fond nu are la dispoziţie foarte mult timp 
pentru a realiza raportul final, parlamentarii ar putea totuşi avea 
iniţiative individuale sau la nivel de grup parlamentar pentru 
organizarea de consultări publice, fie la nivelul circumscripţiilor lor 
electorale sau chiar la nivel naţional, în funcţie de subiectul vizat în 
actul normativ. 
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Posibilitatea participării publice 

Da. 
Art. 46 din Regulamentul Camerei Deputaţilor precizează că „Biroul fiecărei comisii 
a Camerei Deputaţilor: [...] 
f) invită să ia parte la lucrările comisiei reprezentanţi ai societăţii civile, ai 
asociaţiilor patronale, profesionale sau sindicale, ai administraţiei publice centrale 
ori locale, precum şi ai altor persoane juridice, precum şi persoane fizice, la 
solicitarea membrilor comisiei, a Guvernului şi a persoanelor interesate; 
g) organizează, la propunerea membrilor comisiei, şedinţe de consultări cu 
reprezentanţi ai societăţii civile, ai asociaţiilor patronale şi profesionale, ai 
sindicatelor, ai administraţiei publice centrale sau/şi locale [...]”. 
Înainte de redactarea raportului final, Comisia de specialitate poate folosi diverse 
tehnici de consultare a factorilor interesaţi. 
 
Art. 55 (2) din Regulamentul Camerei Deputaţilor: „Comisiile pot invita să 
participe la lucrări persoane interesate, reprezentanţi ai unor organizaţii 
neguvernamentale şi specialişti din partea unor autorităţi publice sau a altor 
instituţii specializate. Reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale şi specialiştii 
invitaţi pot să îşi prezinte opiniile cu privire la problemele discutate în comisie sau 
pot înmâna preşedintelui comisiei documentaţii ce vizează tematica pusă în 
discuţie. 
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Etapa Observaţii 

Înscrierea pe 
ordinea de zi 

Odată definitivate etapele anterioare, propunerea legislativă 
este trimisă Biroului Permanent care o înscrie pe ordinea de 
zi a Camerei. În cazul Camerei Deputaţilor, proiectele de legi şi 
propunerile legislative se înscriu în proiectul ordinii de zi în 
termen de cel mult 5 zile de la primirea de către Biroul 
permanent a raportului comisiei sesizate în fond, în cazul în 
care Camera Deputaţilor a fost sesizată ca primă Cameră, şi în 
termen de cel mult 7 zile pentru cele în care este Cameră 
decizională. Proiectele de hotărâri se înscriu în proiectul ordinii 
de zi, în termen de cel mult 5 zile de la primirea de către Biroul 
permanent a raportului comisiei sesizate în fond. 

Dezbaterea în 
plenul camerei 

sesizate 
 

Art. 76 din 
Constituţia 
României 12

Tot în perioada celor 45 de zile, proiectul de lege intră în etapa 
deliberativă. Plenul Camerei sesizate se pronunţă asupra 
propunerii legislative în cadrul unei dezbateri generale (unde 
deputaţii sau senatorii pot face remarci generale) iar apoi se 
trece la dezbaterea pe articole, unde fiecare articol în parte 
este dezbătut şi supus votului. Discutarea articolelor începe cu 
amendamentele. 

Votul final al 
Camerei 

După dezbaterile din plen, se trece la votul final (înainte de 
scurgerea celor 45 de zile). 

Camera 
decizională 

 
Art. 75 (3) din 

Constituţia 
României 

După adoptare sau respingere de către prima cameră sesizată, 
proiectul de lege sau propunerea legislativă se trimite celeilalte 
camere, unde se reiau etapele descrise anterior. Ea este 
considerată Camera decizională iar legea nu prevede un 
termen precis până la care ea trebuie să dea votul final. El se 
stabileşte de către Biroul Permanent al fiecărei Camere, dar nu 
poate fi mai mare de 2 luni. 

Promulgarea de 
către Preşedinte 

 
Art. 77 din 
Constituţia 
României 

După votul final din camera decizională şi dacă în urma 
acestuia proiectul este adoptat, legea se trimite spre 
promulgare Preşedintelui României. Promulgarea legii se face 
în termen de cel mult 20 de zile de la primire. Acesta îşi poate 
exercita dreptul de veto şi retrimite legea Parlamentului spre 
re-examinare. După întoarcerea acesteia la Preşedinte, ea 
trebuie promulgată în termen de 10 zile. 

Publicarea în MO 
Art. 78 din 
Constituţia 
României 

Legea se publică în Monitorul Oficial al României şi intră în 
vigoare la 3 zile de la data publicării sau la o dată ulterioară 
prevăzută în textul ei. 

                                                           
12 Pentru a fi adoptată, o lege simplă are nevoie de „jumătate plus unu” voturi favorabile din 
numărul deputaţilor sau al senatorilor prezenţi la vot, o lege organică are nevoie de votul favorabil 
al „jumătate plus unu” din numărul total al deputaţilor sau senatorilor, iar o lege constituţională 
are nevoie de votul favorabil a două treimi din numărul total de membri ai camerei. 
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Posibilitatea participării publice 

N/A 
Art. 87 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 

Nu. 
În faza dezbaterilor generale asupra iniţiativei legislative, nu pot fi propuse 
amendamente. În luările de cuvânt asupra articolelor, pot fi făcute doar 
amendamente ce privesc probleme de redactare sau care nu aduc atingerea fondului 
problemei discutate. 

N/A 
Merită reamintit faptul că, în conformitate cu principiul reprezentării, parlamentarii 
ar putea ţine cont de opiniile exprimate de către cetăţeni în procesele de consultare 
în timpul votului final, în cazul în care aceştia s-au lăsat convinşi de o anumită luare 
de poziţie sau curent de opinie existent în rândul cetăţenilor consultaţi. 

Da, la fel ca în cazul primei camere sesizate 
Art. 69 (1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor: „Biroul permanent aprobă 
termenele de depunere a raportului după consultarea preşedinţilor comisiilor 
sesizate în fond [...] În cazul în care Camera Deputaţilor este Cameră decizională, 
aceste termene nu pot fi, de regulă, mai mici de 14 zile sau mai mari de 60 de zile.” 

Deşi în această etapă nu se mai poate vorbi despre consultare, în cazuri extreme 
poate fi solicitat Preşedintelui să nu fie promulgată legea. 

N/A 

După ce o lege a intrat în vigoare, ea poate fi amendată prin procedurile de iniţiere 
legislativă menţionate în Constituţie, fiecare amendament propus unei legi fiind 
considerat o nouă propunere legislativă (de exemplu, dacă se observă că 
implementarea ei produce efecte perverse). 
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ANEXA 5. Dreptul de petiţionare 

Este un drept individual prevăzut în Constituţia României la articolul 51. 
„(1) Cetăţenii au dreptul să se adreseze autorităţilor publice prin petiţii formulate 
numai în numele semnatarilor. 
(2) Organizaţiile legal constituite au dreptul să adreseze petiţii exclusiv în numele 
colectivelor pe care le reprezintă. 
(3) Exercitarea dreptului de petiţionare este scutită de taxă.” 
 
Ordonanţa guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a 
petiţiilor, aprobată, cu  modificări şi completări, prin Legea nr.233/2002 precizează: 
„Art. 1
(1) Prezenta ordonanţă are ca obiect reglementarea modului de exercitare de către 
cetăţeni a dreptului de a adresa autorităţilor şi instituţiilor publice petiţii 
formulate în nume propriu, precum şi modul de soluţionare a acestora.
(2) Dreptul de petiţionare este recunoscut şi organizaţiilor legal 
constituite, acestea putând formula petiţii în numele colectivelor pe care 
le reprezintă.”
„Art. 2
În sensul prezentei ordonanţe, prin petiţie se înţelege cererea, reclamaţia, 
sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poştă electronică, pe care 
un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor 
şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale 
ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, 
societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, 
denumite în continuare autorităţi şi instituţii publice.”
„Art. 8  
(1) Autorităţile şi instituţiile publice sesizate au obligaţia să comunice 
petiţionarului, în termen de 30 de zile de la data înregistrării petiţiei, 
răspunsul, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă.” 
 
„Dacă autoritatea refuză sau nu soluţionează cererea în termenul legal, cetăţeanul 
se poate folosi de "dreptul unei persoane vătămate de o autoritate publică". 
Conform acestuia, orice persoană vătămată într-un drept al său sau într-un interes 
legitim de o autoritate publică, printr-un act adminsitrativ sau prin nesoluţionarea 
unei cereri, este îndreptăţită să obţină recunoaşterea dreptului sau interesului 
pretins, anularea actului şi repararea pagubelor. Astfel, cetăţeanul căruia i s-a 
încălcat dreptul de petiţionare poate obţine despăgubiri din partea autorităţii ce i l-a 
încălcat şi nu are obligaţia de a proba vinovăţia funcţionarului public sau a autorităţii 
publice, ci trebuie doar să îşi justifice dreptul.”13

 
13 “Drepturi mai puţin cunoscute: dreptul de petiţionare”, Andreea Luca, 15 martie 
2005, 
http://www.atentie.info/meniu/articol.php?idart=2122&idcat=1&head=8&general=3

http://www.atentie.info/meniu/articol.php?idart=2122&idcat=1&head=8&general=3
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