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La începutul primăverii anului 2006, Institutul Naţional De-
mocrat pentru Afaceri Internaţionale (NDI) a început o
evaluare cuprinzătoare a birourilor parlamentare de cir-
cumscripţie ale Partidului Naţional Liberal şi Partidului De-
mocrat din România. Pe parcursul procesului de evaluare,
NDI a vizitat 42 de birouri parlamentare din 36 de judeţe,
adunând dovezi de bună practică şi strângand povestiri şi
mărturii de la persoanele care muncesc pentru rezolvarea
problemelor în numele românilor. Pe baza materialelor
strânse, NDI a organizat o serie de seminarii cuprinză-
toare pentru a instrui personalul parlamentar în privinţa
celor mai bune practici în relaţia cu alegătorii. Printre
subiectele instruirilor realizate de NDI s-au aflat comuni-
carea, administrarea biroului, lucrul cu grupurile de alegă-
tori, gestionarea relaţiei cu presa, colaborarea cu filialele
locale ale partidului, realizarea de sondaje de opinie pub-
lică, şi întărirea relaţiei cu cetăţenii.  

Pe parcursul seriei de seminarii, NDI a beneficiat de asis-
tenţă valoroasă din partea Asociaţiei Pro Democraţia
(APD). În acelaşi timp, Asociaţia Pro Democraţia de-
marase propria iniţiativă privind comunicarea dintre
birourile parlamentare şi cetăţenii din circumscripţie, co-

laborând cu Partidul Social Democrat şi alţi parteneri
politici importanţi. Împreună, APD şi NDI au încheiat o
serie de instruiri regionale pentru toate cele trei partide.
Acest manual, “Biroul parlamentar - Puntea de legătură cu
cetăţenii”, cuprinde acum multe dintre lecţiile învăţate ca
rezultat al acestei colaborări.  

Posibilitatea parteneriatului cu Asociaţia Pro Democraţia
s-a dovedit inestimabilă pentru NDI. Resursele şi scopul
programelor de activitate ale APD, precum şi profesion-
alismul personalului lor ne-au permis instruirea, asistenţa
şi evaluarea a unui număr mult mai mare de birouri şi per-
soane decât ar fi putut NDI, pe cont propriu. În numele
NDI România sper că, într-adevar, acest manual să con-
tinue tradiţia excelenţei profesionale, şi că “Biroul parla-
mentar — Puntea de legătură cu cetăţenii” se va dovedi util
partidelor politice din România şi cetăţenilor ţării. 

Cu cele mai bune gânduri,    

Scott Richard Andersen
Resident Director, România
Institutul Naţional Democrat pentru Afaceri Internaţionale
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Cuprins



În ultimii ani, contextul dat de deschiderea spaţiului insti-
tuţional european către România a fost unul foarte fertil
pentru ridicarea de întrebări cu privire la mijloacele şi
practicile  tradiţionale ale politicii post-comuniste. Este de
aşteptat ca simpla realitate a modelelor socio-politice din
ţările europene, din ce în ce mai vizibile ca exemple de
bună practică în România, să crească tot mai mult pre-
siunea schimbării în mediul socio-politic românesc iar, în
acest context, politicienii trebuie şi ei să fie gata să îi facă
faţă. Una din cele mai importante manifestări ale schim-
bării este susţinerea extinsă de care se bucură, în prezent,
votul uninominal, în condiţiile în care, totuşi, la sfârşitul
ultimei legislaturi, în toamna lui 2004, mai mult de jumătate
din cetăţenii cu drept de vot ai României nu cunoşteau
numele, nu cunoşteau personal şi nici nu auziseră vreodată
de un parlamentar ales în circumscripţia lor*. Iată de ce
una din necesităţile care se conturează foarte clar la nivelul
politicii româneşti este aceea de întărire a relaţiei mem-
brilor Parlamentului României cu cetăţenii. 

O politică a comunicării permanente cu cetăţenii din cir-
cumscripţie este o abordare care aduce avantajul creşterii
satisfacţiei românilor faţă de mediul politic în general. Pro-
cesul continuu, pe parcursul mandatului, prin care parla-
mentarul se deschide către problemele şi nevoile
cetăţeanului este menit să asigure actului reprezentativ al
politicianului român o factură europeană, în acelaşi timp
îmbunătăţind calitatea vieţii de zi cu zi a cetăţenilor. În
mod particular, în perioadele electorale, ca efect al schim-
bărilor mai sus menţionate, o parte semnificativă a capi-
talului politic se transferă de la nivelul naţional al imaginii
de care beneficiază un partid politic la nivelul local, cel al
circumscripţiei în care cetăţeanul îşi exercită votul pentru
candidatul, mai degrabă decât partidul, în care are cea mai
mare încredere.

Din punct de vedere al punerii în practică, apropierea par-
lamentarilor de cetăţeni se bazează pe întărirea unei relaţii
biunivoce. În aceeaşi măsură în care politicianul îşi doreşte
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în România un cetăţean european, cu spirit civic, şi foarte
activ în viaţa comunităţii sale, cetăţeanul, la rândul său,
caută în parlamentarii care îl reprezintă un model de politi-
cian deschis faţă de problemele românilor, preocupat sin-
cer de rezolvarea acestora şi perfect transparent pe
parcursul exercitării mandatului său. Prin urmare, ne
adresăm astăzi dumneavoastră ca parte esenţială a acestei
relaţii şi ca factor determinat al îmbunătăţirii ei. 

Ghidul de faţă a fost realizat ţintind în mod direct facil-
itarea obţinerii de către dumneavoastră a unor aptitudini
clare în gestionarea relaţiei cu cetăţenii pe care îi
reprezentaţi la nivelul circumscripţiei sau pentru care lu-
craţi în cadrul unui birou parlamentar, fie că este vorba
de campanie electorală, fie, în ansamblu, de perioada de
exercitare a mandatului. Utilitatea sa pentru dumneavoas-
tră se justifică pe trei dimensiuni: organizarea eficientă a
resurselor umane şi materiale ale biroului parlamentar,
comunicarea cu cetăţenii şi, în mod particular, cu presa şi
cu reprezentanţii societăţii civile, iar în al treilea rând,
alegerea modalităţilor potrivite de abordare a prob-
lemelor adresate dumneavoastră de către cetăţeni. 

În primul rând, din perspectiva organizării resurselor,
ghidul evidenţiază modalităţi de îmbunătăţire a perfor-
manţei personalului din cadrul biroului parlamentar, pre-

cum şi resursele materiale indispensabile unui birou par-
lamentar pentru gestionarea informaţiilor şi activităţilor
aferente unei comunicări susţinute cu cetăţenii din circum-
scripţie. 

În privinţa modelelor de comunicare cu cetăţenii, docu-
mentul de faţă vă pune la dispoziţie mijloace variate de a
îi aborda fie proactiv, fie reactiv, pe aceştia, detaliind, de
asemenea, comunicarea prin principalii intermediari către
grupurile de cetăţeni: mass-media şi organizaţiile neguver-
namentale. Astfel, ghidul include şi un inventar al modal-
ităţilor de transparentizare a activităţii parlamentarilor.

În final, recomandările privind abordarea problemelor
cetăţenilor cuprind soluţii pentru a echilibra resursele
 exis tente cu diversitatea cazurilor adresate unui birou par-
lamentar. Mai mult decât atât, soluţiile includ şi modalităţi
de a armoniza atribuţiile de la nivel local şi central ale ale-
sului public în vederea unui mai bun rezultat la nivelul
cetăţeanului care apelează la biroul parlamentar.

Recomandat deja prin necesitatea şi conţinutul său, încă un
motiv pentru care vă încurajăm să parcurgeţi acest ghid cu
cea mai mare încredere este gradul înalt de expertiză al
organizaţiilor care sunt responsabile pentru apariţia lui.
Aveţi în mână, aşadar, un instrument care reuneşte expe-
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rienţa extinsă a două organizaţii cu tradiţie în promovarea
democraţiei în România: Asociaţia Pro Democraţia (APD)
şi Institutul Naţional Democrat pentru Afaceri Inter-
naţionale (NDI) din România. Demersul comun al APD şi
NDI de promovare a atitudinii responsabile a membrilor
Parlamentului în raport cu cetăţenii la nivel de circum-
scripţie, în vederea sporirii democratizarii şi a gradului de
transparenţă a Parlamentului României s-a materializat prin
intermediul proiectului “Parlamentari responsabili, cetăţeni
informaţi” implementat cu sprijinul financiar al Uniunii Eu-
ropene prin Phare 2004, Programul Societate Civilă. 

Proiectul de faţă se plasează în continuarea eforturilor
manifestate în mod constant de către Asociaţia Pro
Democraţia în vederea întăririi legăturilor dintre parla-
mentari şi cetăţeni. Începând cu 1992, anul publicării
primei ediţii a Cărţii Albastre a Democraţiei, prin
proiectele sale, APD a popularizat instituţiile statului şi
modul lor de funcţionare, implementând, de asemenea,
soluţii variate pentru implicarea din ce în ce mai profundă
a cetăţenilor în luarea deciziilor publice care îi afectează.
În plus, în majoritatea proiectelor sale, indiferent de obiec-
tul lor particular, APD a recurs la punerea faţă în faţă a
poziţiilor instituţiilor publice, pe de o parte, şi a celor ale

cetăţenilor şi reprezentanţilor societăţii civile, pe de altă
parte. Prin organizarea de forumuri de candidaţi înaintea
fiecărui tur de scrutin, prin promovarea îmbunătăţirii leg-
islaţiei precum şi a mecanismelor de consultare cetăţe-
nească, dar şi prin încurajarea şi susţinerea implicării
cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor, Asociaţia Pro
Democraţia a căutat şi continuă să-şi aducă contribuţia la
consolidarea democratică din România*.

Acest ghid nu ar fi fost posibil fără parteneriatul cu NDI
România, căruia îi aparţine demersul de evaluare a
birourilor de circumscripţie şi căruia Asociaţia Pro
Democraţia îi adresează sincere mulţumiri. NDI este o or-
ganizaţie care încă din 1990 susţine dezvoltarea partidelor
politice şi a societăţii civile în România. În ultimii ani, NDI
a asistat administraţia prezidenţială în dezvoltarea unor
mecanisme comunicaţionale mai puternice şi a sprijinit
grupurile civice locale în încercările lor de a influenţa
politicile publice.

În lumina tuturor acestor argumente, vă adresăm instru-
mentul de faţă cu ferma convingere că el ne va ajuta să
păşim, împreună, ca cetăţeni - atât aleşi cât şi alegători -
mai departe pe drumul consolidării democratice.
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Pentru o administrare eficientă a biroului parlamentar şi implicit pentru o bună comunicare cu cetăţenii din
circumscripţie, este necesară, în primul rând, existenţa unei infrastructuri solide a biroului, care să poată in-
tegra eficient solicitările care apar zilnic. Această secţiune vă oferă recomandări cu privire la resursa umană
care activează în birou evidenţiind, de asemenea, resursele materiale indispensabile unui birou parlamentar
pentru gestionarea informaţiilor şi activităţilor curente.
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Buna organizare a personalului biroului parlamentar este
foarte importantă din două considerente: desfăşurarea op-
timă a activităţilor biroului şi crearea unei prime impresii
bune la nivelul alegătorilor care apelează la biroul dum-
neavoastră.

Fişa postului. Atât calitatea, cât şi durata activităţilor din
birou depind, într-o foarte mare măsură, de cunoaşterea
de către fiecare persoană a rolului său specific. Atenţia
acordată întocmirii de fişe ale posturilor pentru fiecare
membru al personalului va garanta o responsabilizare mai
mare a personalului biroului şi o creştere a nivelului de
pregătire al acestora:

- Persoanele deja angajate vor putea participa la stagii
de instruire privitoare la domeniul în care lucrează
în mod constant, organizate fie de partid, fie de alte
instituţii specializate;

- Pregătirea persoanelor care vor să fie angajate în
birou va fi evaluată exact pe baza fişei postului pe
care vor să îl ocupe.

Afişarea programului şi a atribuţiilor personalului. În priv-
inţa primei impresii asupra biroului dumneavoastră, tocmai
pentru că parlamentarul este nevoit, în mare parte a tim-

pului, să fie absent din circumscripţie, este foarte impor-
tant ca orele în care este disponibil pentru întâlnirile cu
alegătorii să fie cunoscute public. Mai mult decât atât, un
alegător va apela cu mult mai mare încredere la un birou
parlamentar atâta vreme cât ştie cărei persoane trebuie
să i se adreseze pentru problema sa. Vă recomandăm, prin
urmare, afişarea, într-un loc foarte accesibil, a programului
parlamentarului, precum şi a programului şi atribuţiilor
generale ale angajaţilor cheie ai biroului.
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O broşură a biroului poate fi extrem de utilă în trans-
miterea unei prime impresii pozitive în legătură cu munca
dumneavoastră ca parlamentar, indiferent dacă vă hotărâţi
asupra unei broşuri simple de o pagină sau asupra unei
publicaţii detaliate. Broşura biroului este o schiţă care vă
oferă oportunitatea de a vă prezenta, de a prezenta activ-
ităţile dumneavoastră şi de a explica ce anume face un par-
lamentar. 

Iată cele mai importante elemente ale unei broşuri profe-
sioniste:

- O biografie de bază şi/sau o declaraţie introductivă
din partea parlamentarului;

- O poză a parlamentarului;
- Programul biroului, adresa, numerele de telefon,

pagina web şi alte date de contact importante;
- O hartă şi/sau o imagine care detaliază zona ge-

ografică pe care o reprezentaţi;
- O scurtă declaraţie de mulţumire adresată alegăto-

rilor pentru încrederea lor în dumneavoastră şi pen-
tru că v-au oferit privilegiul de a-i reprezenta;

- O listă simplă cu tipurile de servicii pe care le oferă
biroul. Un număr mare de români cunosc foarte
puţine detalii despre ceea ce face, de fapt, un parla-
mentar şi despre ce tipuri de activităţi constituie
"servicii pentru alegători".  Prin crearea acestei liste
şi introducerea ei în broşură, biroul se va prezenta
ca o instituţie cu activităţi standardizate, ceea ce
ajută la înlăturarea percepţiei de decizie arbitrară
referitoare la orice situaţie în care nu puteţi ajuta
pe cineva. 
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I.3. Urmărirea petiţiilor alegătorilor

Pentru a-şi justifica, oricând, activitatea în folosul cetăţe-
nilor din circumscripţie şi de asemenea pentru a putea
păstra legătura cu persoanele care se adresează biroului,
este important să se ţină o evidenţă precisă a persoanelor
care vin la birou şi a problemelor pe care acestea le
adresează. 

Cererea de audienţă. Utilizând acest instrument pentru
fiecare cetăţean, biroul va dispune de formulări scrise
chiar de către petiţionar ale problemei care trebuie abor-
date. În plus, cererea asigură şi obţinerea contactului
cetăţenilor pentru comunicarea ulterioară. Economisind
timp şi furnizând date de interes pe termen îndelungat,
cererea de audienţă trebuie să devină o practică perma-
nentă în biroul parlamentar.

Utilizarea calculatorului. Înlocuirea registrelor scrise,
folosite în momentul actual în majoritatea birourilor par-
lamentare, cu utilizarea calculatorului oferă avantajul
foarte important al accesului mai uşor la datele introduse
despre activităţile birourilor. Introducerea în calculator a
datelor din cererile de audienţă şi a sesizărilor primite pe
cale telefonică permite, într-un timp foarte scurt, re-
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alizarea de sinteze periodice cu privire la natura acestor
sesizări sau cu privire la proporţia de sesizări rezolvate cu
succes de către birou. 

NDI România a elaborat deja un software pentru facil-
itarea centralizării tuturor solicitărilor venite din partea
cetăţenilor, numit „Urmărirea cazurilor individuale” (Con-
stituent Case Traking). Acest program de calculator per-
mite înregistrarea unei palete largi de informaţii cu privire
la o anumită petiţie trimisă biroului parlamentar, de la date
despre solicitant, data înregistrării, descrierea problemei
supusă atenţiei parlamentarului, modalitatea de
soluţionare şi/sau instituţia căreia i-a fost redirecţionată
acea solicitare. În ciuda efortului de a introduce aceste de-
talii, aceasta este, fără îndoială, o modalitate optimă de
management al cererilor primite, de arhivare şi de docu-
mentare şi analiză, având în vedere că cele mai multe din-
tre problemele cu care un birou parlamentar se confruntă
sunt circumscrise unui număr relativ imitat de problem-
atici.
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În multe situaţii, la biroul parlamentar ajung sesizări care
nu sunt pe măsura responsabilităţilor sau a resurselor sale.
Pentru a nu lăsa fără răspuns aceste cazuri, personalul
biroului parlamentar trebuie să fie pregătit să le înainteze
instituţiilor competente. 

O listă a serviciilor poate include instituţii precum:
- Poliţia; 
- Pompierii;
- Furnizorii de servicii medicale, sociale şi culturale;
- Companiile de apă şi electricitate;
- Organizaţii neguvernamentale, grupate pe diferite

domenii de activitate.

Dincolo de utilitatea ei în birou, dacă este afişată sau dis-
tribuită în afara biroului, cu simboluri sau mesaje specifice
parlamentarului alăturate ei, lista poate ajuta la creşterea
încrederii cetăţenilor în biroul dumneavoastră sau poate
atrage susţinere pentru alte iniţiative de la nivelul biroului. 

Astfel, lista poate fi distribuită ca:

- Broşură;

- Poster;
- Calendar;
- Publicitate în ziarul local.
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Deşi încă nu are importanţa din Statele Unite sau din Eu-
ropa de Vest, internetul este din ce în ce mai utilizat şi în
România. Spaţiul politic românesc trebuie însă să fie
pregătit pentru momentul în care internetul va schimba
faţa politicii, aşa cum s-a întâmplat şi în Occident. Prezenţa
pe internet devine, astfel, un instrument esenţial al comu-
nicării cu cetăţenii din circumscripţie şi nu numai. 

O pagină web a biroului parlamentar trebuie să includă:

- O biografie a parlamentarului şi o listă cu personalul
biroului şi cu atribuţiile membrilor acestuia;

- Informaţii despre temele de care se preocupă parla-
mentarul şi motivaţia pentru care susţine nişte poziţii
anume;

- Posibilităţi de contactare a biroului prin email sau
personal;

- Particularităţile judeţului dumneavoastră, pe care le
puteţi pune în legătură cu proiectele politice pentru
care dumneavoastră lucraţi;   

- Fotografii şi hărţi ale zonei pe care o reprezentaţi;

- Reclame ale trăsăturilor deosebite ale regiunii dum-

neavoastră, cum ar fi parcuri naţionale, activităţi de
recreere, monumente culturale, destinaţii turistice
sau oportunităţi unice de afaceri ce pot fi găsite în
judeţul dumneavoastră;

- Lista serviciilor pe care le oferă oraşul sau judeţul,
completată cu adresele paginilor lor de internet;

- Legături către paginile de internet ale municipal-
ităţilor mai mici din judeţul dumneavoastră.

Accesul facil la internet în cadrul biroului parlamentar vă
permite, de asemenea, să păstraţi o legătură mult mai
strânsă cu sediul central al partidului, legătură pe baza
căreia veţi putea rămâne informaţi în timp util de oportu-
nităţile apărute la acest nivel (oportunităţi de finanţare, de
schimb de expertiză sau de declaraţii publice către alegă-
tori).
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A reprezenta o circumscripţie electorală implică un proces de comunicare permanent cu un număr foarte
mare de cetăţeni, cu o sferă variată de nevoi şi interese. Paginile de mai jos vă vor ajuta să abordaţi alegătorii
fie activ, la iniţiativa dumneavoastră, fie reactiv, în raport cu propriile lor petiţii, detaliind, de asemenea, co-
municarea prin principalii intermediari către grupurile de cetăţeni: mass-media şi organizaţiile neguvernamen-
tale. 

Folosind aceste recomandări, vă veţi asigura o creştere a transparenţei activităţilor desfăşurate în biroul dum-
neavoastră şi implicit, veţi beneficia de o mai mare încredere din partea cetăţenilor şi de o mai mare apreciere
a muncii depuse.

Biroul Parlamentar - Puntea de legåturå cu cetå]enii
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Capitolul 2
Comunicarea cu cetåœenii din circumscripœie



Având în vedere numărul mare de cetăţeni pe care trebuie
să îi reprezentaţi în circumscripţie şi implicit al per-
soanelor cu care trebuie să păstraţi legătura în mod con-
stant, lucrul cu grupurile de cetăţeni vă va eficientiza foarte
mult procesul de comunicare. Grupurile împărtăşesc
nevoi şi interese comune, astfel încât, în funcţie de acestea,
comunicarea biroului parlamentar poate
fi adaptată pentru a fi cât mai relevantă
pentru cei cărora le este adresată. 

Iată câteva exemple de grupuri de
cetăţeni cărora vă puteţi adresa, deşi
grupurile abordate de biroul dumneav-
oastră trebuie să varieze în funcţie de
problemele principale specifice circum-
scripţiei:

- Femeile şi grupurile de femei;

- Grupurile de tineret şi studenţi;

- Vârstnicii şi pensionarii;

- Muncitorii şi sindicatele;

- Fermierii şi lucrătorii agricoli;

- Minorităţile etnice şi religioase;

- Grupurile pentru protecţia mediului;

- Organizaţiile militarilor şi veteranilor.
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II.1. Grupurile de cetăţeni



Întâlnirile publice sunt o oportunitate foarte importantă
de a transmite mesaje către un număr mare de cetăţeni.
În planificarea unei astfel de întâlniri sau a unei serii de în-
tâlniri în judeţ trebuie să aveţi în vedere câteva elemente
importante.

Determinarea unor zone prioritare pentru organizarea în-
tâlnirilor. Vizaţi, în primul rând, locaţiile cu probleme per-
sistente, în care au loc schimbări majore bruşte, precum
şi locaţiile în care parlamentarul a fost mai puţin prezent
sau este mai puţin cunoscut. 

Subiectul întâlnirii trebuie să fie unul general dacă locaţia
este vizitată mai rar de către parlamentar sau de către
politicieni în general. Concentrarea discuţiei pe un singur
subiect, pe de altă parte, va beneficia de o audienţă mai
redusă, însă mai serioasă, şi de o atenţie mai crescută din
partea presei.

Mediatizarea întâlnirii trebuie realizată din timp, cu două
până la trei săptămâni în avans, prin afişe lipite în spaţii
publice, prin informarea presei sau chiar prin publicitate în
ziarul local. Atenţia acordată întâlnirii dumneavoastră de-

pinde şi de sprijinul local pe care reuşiţi să îl mobilizaţi.
Primarii, consilierii locali, organizaţiile neguvernamentale
care activează acolo îi pot informa mai uşor pe oamenii
interesaţi de un astfel de eveniment decât puteţi dumneav-
oastră, de la distanţă.

Moderatorul este necesar pentru a vă da cuvântul, a
încheia întâlnirea la ora stabilită şi pentru a anunţa şi aplica
regulile privitoare la secţiunea de întrebări şi răspunsuri
din final (timpul total rezervat secţiunii, numărul de între-
bări permise fiecăruia, impunerea unui ton cuviincios).
Moderatorul poate fi un aliat local din partid, o figură
media sau un membru al personalului biroului parlamen-
tar.

Discursul trebuie să includă o prezentare introductivă a
mesajului pe care îl veţi transmite. De asemenea, limbajul,
exemplele şi detalierea informaţiilor prezentate trebuie
adaptate audienţei pe care o aşteptaţi. Dacă întâlnirea are
loc într-un mediu pe care îl cunoaşteţi destul de puţin,
este foarte important să vă documentaţi în prealabil cu
privire la particularităţile acestuia.

Biroul Parlamentar - Puntea de legåturå cu cetå]enii
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II.2. Adunările şi întâlnirile publice



Sugestii pentru o întâlnire publică excelentă:

- Folosiţi o listă de participare, pe care oamenii să se
semneze şi să îşi lase adresa şi, eventual, un număr
de telefon la intrarea în sală. Chiar dacă semnarea
listei este opţională, acest instrument vă va da totuşi
posibilitatea să contactaţi o parte din persoanele
prezente, fie pentru a le mulţumi pentru participare,
fie pentru a îi invita la evenimente ulterioare; 

- Evitaţi să vă faceţi campanie electorală, trebuie să
purtaţi discuţiile cu cetăţenii în calitate de reprezen-
tant/ă al lor;

- Acceptaţi criticile din partea publicului, dând dovadă
de răbdare pentru problemele lor şi cerându-le
soluţii alternative la cele folosite de dumneavoastră.
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Este extrem de important să vă faceţi auzit/ă în judeţul
dumneavoastră. Făcând un tur în judeţ vă puteţi familiariza
cu actorii locali, cu cei care rezolvă problemele şi vă puteţi
creşte expunerea în comunitate. Planificarea unui tur prin
judeţul dumneavoastră implică întâlniri grupuri de interese
dintre cele mai diverse şi o bună mediatizare a programu-
lui turului prin intermediul mass-mediei locale. În organi-
zarea unui tur se poate solicita
ajutor din partea reprezen-
tanţilor partidului de la nivelul lo-
calităţilor vizitate sau din partea
unei organizaţii neguvernamen-
tale.
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II.3. Vizitarea alegătorilor şi turul judeţului



Materialele informative sunt o metodă de a îi menţine pe
cetăţeni informaţi cu privire la un subiect de actualitate
sau la activităţile desfăşurate de dumneavoastră într-o an-
umită perioadă. În raport cu un mesaj transmis prin mass-
media, chiar dacă aceste materiale nu ajung la un număr la
fel de mare de cetăţeni, ele pot fi păstrate şi consultate
pentru mai mult timp de către cei care le primesc. 

Pliantele pot fi folosite pentru a vă transmite mesajul din
uşă în uşă şi se pot dovedi foarte importante în atingerea
audienţei ţintă dacă activităţile dumneavoastră au impact
asupra unui anumit cartier sau asupra unei zone alese din
judeţul dumneavoastră. Un pliant bun ar putea include o
fotografie a candidatului, un set de paragrafe punctate care
solicită acţiune pentru subiectul în cauză, precum şi infor-
maţii despre cum puteţi fi contactat. 

Buletinele informative, deşi includ acelaşi tip de informaţii
ca şi pliantele, oferă mai multe detalii despre activităţile
sau realizările parlamentarului. Ele pot fi generale, cum
este raportul anual de activitate, pe care este recomandat
să îl distribuiţi în această formă, dar şi buletine informative
adresate unui grup specific de cetăţeni (de exemplu, o

broşură scurtă care pune la curent comunitatea de afaceri
în legătură cu eforturile de a îmbunătăţi infrastructura in-
dustrială). Pot fi, de asemenea, luate în considerare bule-
tine informative comune cu filiala locală a partidului sau
cu unul sau mai mulţi colegi parlamentari.
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II.4. Materialele informative pentru cetăţeni



Biroul Parlamentar - Puntea de legåturå cu cetå]enii

22



Evenimentele speciale şi activităţile de sărbători oferă par-
lamentarilor o şansă de a vorbi informal cu cetăţenii din
judeţul lor, dovedind astfel că sunt nişte persoane abord-
abile în legătură cu problemele pe care le au cetăţenii. Pen-

tru că sunt perioade de vacanţă, sărbătorile ca Paştele sau
Crăciunul oferă o oportunitate excelentă de a vă întâlni cu
cetăţenii în circumstanţe care nu ţin de desfăşurarea activ-
ităţii curente.
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II.5. Evenimentele speciale şi activităţile de sărbători



Ca legătură vizibilă între instituţia Parlamentului şi oamenii
obişnuiţi, a-i invita pe cetăţenii din circumscripţie la sediul
forului legislativ este un gest care va întări ideea că Parla-
mentul serveşte poporul. Ca şi în cazul evenimentelor or-

ganizate de sărbători, o astfel de invitaţie este un simbol
al apropierii cetăţeanului de politician şi va facilita o îm-
bunătăţire a comunicării dintre ales şi alegător la nivelul
circumscripţiei.
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II.6. Vizitarea Parlamentului



Sondajele de opinie publică oferă birourilor parlamentare
informaţii valoroase referitoare la percepţiile cetăţenilor
şi deci şi la nevoile şi priorităţile judeţului. Aceste infor-
maţii pot ajuta la formularea agendei politice a parlamen-
tarului, la prioritizarea activităţilor biroului şi la rezolvarea
problemelor importante de la nivelul circumscripţiei. 

Pentru a fi reprezentativă la scară largă (o localitate sau
un judeţ), o cercetare a opiniei publice trebuie să implice
munca unor specialişti. Dacă nu apelaţi la un institut de
sondare a opiniei publice, puteţi realiza o astfel de cerc-
etare cu resurse ce ţin preponderent de biroul parlamen-
tar sau de partid, însă şi în acest caz este nevoie de cel
puţin un consultant abilitat. Acesta poate veni tot de la un
institut, însă şi din cadrul altor filiale ale partidului sau din
rândul personalului biroului parlamentar, în măsura în care
este specializat în acest domeniu. Singurele cercetări pe
care le puteţi realiza fără concursul unui specialist sunt
cele de tip recensământ, în care concluziile se trag exclusiv
cu privire la populaţia care este intervievată propriu-zis.  

Atunci când luaţi în considerare realizarea unei cercetări
a opiniei publice în circumscripţia dumneavoastră, trebuie
să aveţi în vedere câteva aspecte importante referitoare la
astfel de cercetări:

- Metodele de cercetare cantitativă sunt cele mai uti-
lizate în sondarea opiniei publice, incluzând, ca şi el-
emente centrale, eşantioanele ample şi analiza
statistică a rezultatelor pentru interpretarea datelor
colectate. O cercetare cantitativă se aplică unui
număr mai mare de persoane pe baza unui ches-
tionar standardizat. Întrebărilor chestionarului tre-
buie să li se alăture şi variante de răspuns; dacă se
include în chestionar o întrebare la care cetăţenii
pot răspunde cu propriile lor cuvinte, trebuie să vă
asiguraţi că aceste răspunsuri pot fi uşor sintetizate
ulterior în câteva variante clare de răspuns, având în
vedere numărul mai mare de respondenţi; 

- Cercetarea calitativă, pe de altă parte, se bazează pe
analiza în profunzime a problematicii studiate prin
tehnici specifice; acest tip de cercetare are drept
metode principale interviul liber sau focus grupul,
care permit o aprofundare sporită a subiectelor în
discuţie în raport cu cercetările cantitative. Având
în vedere că aceste discuţii nu se pot purta între
foarte multe persoane, concluziile lor pot fi mai greu
extinse la grupuri foarte mari de cetăţeni, cum ar fi
un întreg oraş, fiind însă foarte utile pentru câte o
categorie de cetăţeni, de exemplu utilizatorii de in-
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II.7. Sondarea nevoilor alegătorilor



ternet din localitate; 
- Chestionarul sau interviul liber utilizate în aceste

cercetări trebuie realizate cât mai neutru cu putinţă.
Pentru a obţine o evaluare reală a stării de fapt, re-
spondenţii nu trebuie influenţaţi în vreo direcţie
anume, nici prin chestionar, nici prin atitudinea celui
care le pune întrebările; 

- Oricărei cercetări cantitative sau oricărui sondaj,
pentru a vă putea baza pe rezultatele sale, trebuie
să i se asocieze un grad de probabilitate (trebuie să
fie cât mai mare, exprimat în procente) şi o eroare
(tot în procente, dar trebuie să fie cât mai mică);

- Cercetarea opiniei publice se poate realiza prin trei
metode principale:

- Interviul prin telefon, o metodă încă destul de puţin
folosită în România; 

- Interviul faţă în faţă. Ca şi interviul prin telefon, im-
plică operatori care să adreseze întrebările;  

- Sondajul auto-administrat, în care cetăţenilor li se
dau formulare pentru a le completa şi apoi a vi le re-
turna, potrivit doar pentru chestionare mai reduse
ca dimensiuni. Însă, în ciuda resurselor financiare şi
umane reduse presupuse de aplicarea acestui pro-
cedeu particular, nu se poate garanta un nivel satis-
făcător al reprezentativităţii, fiind aşadar indicat a fi
utilizat pentru grupurile în cazul cărora există certi-
tudinea completării formularului.
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Menţinerea unei relaţii constante cu instituţiile mass-media
reprezintă o cale foarte eficientă de a asigura diseminarea
mesajului dumneavoastră către membrii comunităţii şi
către toate grupurile interesate de pe plan local. Pornind
de la cele trei principale modalităţi de comunicare cu
presa — comunicatul de presă, scrisorile către redacţie şi
editorialele de opinie - precizările care urmează vizează
îmbunătăţirea, de către personalul biroului, a relaţiei cu
instituţiile mass-media şi deci o extindere a penetrării
mesajului dumneavoastră la nivelul circumscripţiei.

Comunicatul de presă, pentru a atrage atenţia jurnaliştilor,
trebuie să fie scurt (maxim o pagină), la obiect şi să facă
referire la un eveniment de interes în spaţiul public; de
asemenea, trebuie să includă un scurt argument pentru
importanţa evenimentului anunţat. Dimpotrivă, comuni-
catele lungi, care detaliază activităţi neinteresante, prezintă
riscul ca presa să îşi piardă interesul pentru activităţile ex-
peditorului. 

Stilul comunicatului trebuie să fie unul pe care reporterii
cărora vă adresaţi îl pot cita cu uşurinţă, iar dacă ataşaţi
comunicatului fotografii sau filme relevante, interesul jur-

naliştilor va creşte în mare măsură. Comunicatul trebuie
să includă în mod necesar un număr de contact al unei
persoane din birou care poate da mai multe amănunte de-
spre eveniment. 

Pentru recepţionarea în timp util de către presă a comu-
nicatului, aveţi nevoie de o listă de contacte pentru insti-
tuţiile mass-media, redacţii şi jurnalişti, incluzând numerele
de fax şi adresele de e-mail. Ulterior expedierii lui pe
aceste căi, trebuie realizate verificări telefonice de confir-
mare a primirii şi pentru solicitarea numelui jurnalistului
care va reprezenta instituţia la eveniment, în cazul unei in-
vitaţii. 

Scrisorile către redacţie şi editorialele de opinie pot fi
folosite pentru a exprima reacţii faţă de articole şi ştiri
precedente sau pentru luări de poziţie faţă de evenimente
şi subiecte importante. Ele pot fi scrise de parlamentar sau
de un angajat al biroului care explică poziţia parlamentaru-
lui, rolul lor fiind de a le detalia cetăţenilor versiunea dum-
neavoastră asupra unui subiect. 

Anunţul de interes public este o reclamă necomercială, la
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radio sau la televiziune, transmisă pentru binele public, cu
scopul conştientizării de către cetăţeni a unor subiecte
specifice comunităţii. Aceste anunţuri se fac gratuit, însă
instituţiile mass-media au o varietate de politici referitoare
la ce se califică drept anunţ de interes public. Transmise cu

ajutorul televiziunilor şi al radiourilor locale, ele vă vor
ajuta să atrageţi atenţia asupra subiectelor de pe agenda
publică de care vă preocupaţi şi despre care aşteptaţi
reacţii din partea cetăţenilor.
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Organizaţiile neguvernamentale (ONG) sunt organizaţii
private şi independente, iar dincolo de această definiţie,
obiectul lor de activitate poate include o varietate foarte
largă de domenii şi teme. De exemplu, organizaţiile negu-
vernamentale pot avea ca domeniu de activitate: cultura,
protecţia mediului, drepturile civile şi cetăţeneşti, serviciile
sociale. Printre principalele lor funcţii, enumerăm: identi-
ficarea şi sintetizarea intereselor cetăţenilor, găsirea de
modalităţi de a implementa soluţii în spaţiul public în acord
cu aceste interese, precum şi aceea de implicare a cetăţe-
nilor în acest proces de exprimare de nevoi, definire şi
implementare de soluţii în privinţa problemelor care îi
preocupă.

Subiectul independenţei lor faţă de instituţiile statului este
însă cel care stabileşte şi premisele posibilităţilor lor de
colaborare cu parlamentarii şi cu birourile de circum-
scripţie. În timp ce instituţiile unui stat democratic se con-
struiesc pe baza principiului reprezentării intereselor
tuturor cetăţenilor, un ONG funcţionează pe baza
aceluiaşi principiu reprezentativ, însă reprezintă un seg-
ment mult mai restrâns de interese. Şi, în al doilea rând,
ele reprezintă aceste interese printr-o metodă mult mai

apropiată de beneficiar, de cetăţean. Astfel, fie că este
vorba de un singur cetăţean sau de o întreagă categorie
socială, activitatea organizaţiilor neguvernamentale se
bazează pe un grad mult mai mare de participare din
partea beneficiarilor direcţi. Tocmai importanţa de a
menţine în permanenţă această participare a cetăţenilor
explică funcţia independenţei ONG faţă de instituţiile stat-
ului.

O altă calitate a organizaţiilor neguvernamentale este că
reprezintă un mediu de comunicare între reprezentanţii
politici, societatea civilă şi cetăţeni. În continuare vom in-
voca principalele avantaje pe care un birou parlamentar le
poate avea colaborând cu mediul ONG:

- derularea unui proiect sau a unei activităţi de către
un ONG la nivel local şi la care participă numeroşi
cetăţeni, fie prin semnături de susţinere, fie prin im-
plicare voluntară, poate fi de multe ori un semnal
clar al unei probleme cu care se confruntă o comu-
nitate. Activitatea ONG nu poate fi niciodată singu-
rul criteriu pentru stabilirea priorităţilor agendei
biroului parlamentar de circumscripţie, însă ea poate
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aduce informaţii esenţiale despre problemele cetăţe-
nilor. Cunoaşterea problemei şi implicarea prin par-
ticipare la rezolvarea acestor tipuri de probleme
poate fi un pas foarte important în procesul de co-
municare cu cetăţenii;  

- mai mult, atunci când avem de a face cu o problemă
a comunităţii deja definită şi recunoscută ca impor-
tantă la nivelul biroului dumneavoastră de circum-
scripţie, colaborarea cu un ONG se dovedeşte a fi
foarte utilă - în sensul aprofundării informaţiilor de-
spre această problemă şi al identificării posibilelor
soluţii. În general, Organizaţiile neuvernamentale lo-
cale se preocupă de aspecte punctuale aflate pe
agenda publică mult mai restrânse decât ansamblul
problemelor pe care trebuie să le trateze un birou
de circumscripţie; totuşi, identificarea şi însumarea
acestor puncte  pot duce la crearea unei agende lo-
cale a parlamentarului foarte bine adaptate situaţiei
din circumscripţie;

- un alt aspect pozitiv ce trebuie luat în considerare
este faptul că o colaborare cu un ONG vă poate fa-
cilita accesul la analize ştiinţifice, recente şi aplicate
comunităţii sau la consultarea unor experţi pentru
politicile publice pe care doriţi să le promovaţi şi să
le implementaţi sau pentru propuneri legislative

bazate pe analize riguroase ale stării de fapt;

- atât timp cât anumite puncte de pe agenda dumneav-
oastră, de la nivelul biroului parlamentar, coincid cu
activităţi/proiecte/evenimente organizate de un
ONG, colaborarea se poate axa şi pe utilizarea
resurselor umane de care dispune respectivul ONG.
Implicarea a cât mai mulţi cetăţeni în rezolvarea
problemelor comunităţii este de asemenea un gest
de natură să întărească spiritul civic al membrilor co-
munităţii;

- colaborarea cu mediul ONG poate fi utilă şi pentru
abordarea unor grupuri marginalizate social, despre
care se poate presupune că nu ar fi suficient de de-
schise la respectivul ajutor din partea unei instituţii
oficiale cum este biroul parlamentar;

- un alt aspect important este implicarea cetăţenilor în
luarea deciziilor de interes public. În cazul în care
decideţi să folosiţi consultarea publică pentru a
adapta cât mai bine o anumită iniţiativă la acei mem-
bri ai comunităţii care sunt cel mai afectaţi de ea, un
ONG care se ocupă de proiecte din sfera iniţiativei
dumneavoastră vă poate ajuta să identificaţi, contac-
taţi şi invitaţi populaţia ţintă pe care o vizaţi.  
În cazul în care aţi fi interesat de colaborarea cu un
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ONG pe anumite iniţiative sau activităţi de la nivelul
biroului parlamentar, există câteva resurse pentru a
identifica o listă de organizaţii cărora v-aţi putea
adresa:

- Baza de date a CENTRAS — Centrul de Asistenţă
pentru Organizaţii Neguvernamentale, disponibila la
adresa http://www.centras.ro/ro/pagini/baze-de-
date-ong.html, organizată după judeţ şi numele orga-
nizaţiei; 

- Baza de date a FDSC — Fundaţia pentru Dezvoltarea
Societăţii Civile, disponibilă la adresa http://ro-gate-
way.ro/civsoc/, organizată după
domeniu de activitate, regiune şi
nume sau localitate;

- În cazul proiectelor sociale, informaţi-
ile deţinute de Direcţiile Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
de la nivelul judeţelor şi al sectoarelor
Municipiului Bucureşti.

Vă prezentăm, în continuare, câteva
cazuri concrete de implicare a organizaţi-
ilor neguvernamentale în rezolvarea
problemelor de la nivelul comunităţii.

Deşi nu constituie o listă exhaustivă, exemplele de mai jos
evidenţiază o serie de modele de bună practică în dome-
niul implicării în soluţionarea problemelor existente pe
plan local, capabile să ilustreze rolul semnificativ generat
de prezenţa organizaţiilor cu domenii de activitate dintre
cele mai diverse.

a. Violenţă domestică

Pornind de la cazurile semnalate de violenţă fizică în familie
de către sute de femei, Asociaţia pentru Promovarea Fe-
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meii din România (APFR) din Timişoara a formulat, în anul
2001, prima propunere legislativă  privind violenţa în fam-
ilie. Propunerea a obţinut sprijin din partea unor instituţii
ale statului şi 9.000 de semnături de susţinere din partea
cetăţenilor iar eforturile APFR au condus, în 2003, la
apariţia primei Legi pentru Prevenirea şi Combaterea Vi-
olenţei Intra-familiale (Legea 217/2003).

b. Persoane cu dizabilităţi

Asociaţia Naţională pentru Copii şi Adulţi cu Autism (AN-
CAAR) filiala Craiova a reuşit să mobilizeze resurse, atât
private, cât şi ale statului, pentru a deschide, în 2003, Cen-
trul de reabilitare a Copiilor si Tinerilor cu Autism Dr. In-
nocenzo Fiore în Craiova: Înfiinţat pentru a găzdui un

număr de 20 de persoane
cu vârste cuprinse între 2 şi
20 ani, scopul principal al
Centrului de reabilitare
este susţinerea eforturilor
persoanelor internate de a
dobândi abilităţile unui trai
independent.
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c. Participare publică

Asociaţia pentru Dezvoltare Comunitară Panaghia este un
foarte bun exemplu al importanţei schimbărilor pe care le
pot promova organizaţiile neguveramentale chiar şi în viaţa
comunităţilor mici. În satul Panaghia din comuna Calopăr,
judeţul Dolj, monitorizând şedinţele Consiliului Local,

membri ai asociaţiei au remarcat în 2005 o întârziere în
aplicarea unei decizii a Consiliului de pietruire a unui
drum. Realizând o campanie locală prin afişe care să am-
intească de termenul de finalizare a pietruirii, asociaţia a
grăbit realizarea acestui proiect. Tot în 2005, asociaţia a
mobilizat, de asemenea, resurse pentru restaurarea şi
repararea unor fântâni publice din sat.
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d. Acţiuni ecologiste

În martie 2005, Organizaţia Neguvernamentală Ecologistă
Mare Nostrum, prin intermediul Centrului său de Infor-
mare, Educare şi Resurse pentru Marea Neagră, a desfăşu-
rat o campanie de sensibilizare a publicului şi strângere de
semnături prin care s-a încercat oprirea construirii unui

centru comercial în cel mai mare parc din Constanţa.
Chiar dacă nu s-a reuşit oprirea acestei construcţii, astfel
de iniţiative sunt importante în a da posibilitatea cetăţe-
nilor să îşi exprime poziţia cu privire la problemele publice
şi, prin creşterea participării publice, în a se ajunge la cât
mai multe soluţii care sunt potrivite pentru cât mai mulţi
membri ai comunităţii.
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e. Acţiuni sociale

În 2006, Asociaţia Serviciul APEL - Centru de Resurse
pentru Dezvoltarea Economiei Sociale a desfăşurat, în
Timişoara, proiectul "O şansă pentru fiecare", proiect de
care  au beneficiat 85 de tineri aflaţi în an terminal la o
şcoală profesională specială şi care prezentau potenţial de
marginalizare socială. Proiectul a urmărit facilitarea inte-

grării acestor tineri pe piaţa muncii după încheierea studi-
ilor prin dezvoltarea abilităţilor lor proprii de a se adapta
şi integra pe această piaţă. Astfel, tinerii au fost instruiţi
cu privire la modurile de dezvoltare a potenţialului per-
sonal şi a unui parcurs profesional. În plus, li s-au făcut
prezentări ale pieţei muncii timişorene şi au avut ocazia
să discute cu agenţi economici din domeniile în care se
pregăteau despre cerinţele cu privire la angajare.
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f. Infomare/sănătate

Asociaţia Română Anti-Sida (ARAS) desfăşoară, din 2000,
un program de prevenire HIV/SIDA în rândul grupurilor
vulnerabile, tineri fără adăpost şi romi. Programul asigură,

în mod gratuit, pentru aproximativ 1.000 de persoane pe
lună, servicii de informare, tratament şi sprijin material,
toate activităţile desfăşurându-se acolo unde trăiesc ben-
eficiarii. Acest proiect acoperă şapte reşedinţe de judeţ,
municipiul Bucureşti şi localităţile limitrofe.
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g. Tineri

Parte a proiectului Pal-Tin al asociaţiei Master Forum,
Consiliul Local al Tinerilor din Piatra Neamţ s-a implicat
activ în organizarea festivalului Voci de Copii din data de
1 iunie 2007, în colaborare cu Primăria şi Consiliul Local
Piatra Neamţ. Membrii Consiliului Local al Tinerilor au
împodobit festiv parcul din oraş, au organizat concursuri,
jocuri şi au ajutat la desfăşurarea programelor artistice
pentru copii.

h. Grupuri minoritare

În comuna Iancu Jianu din judeţul Olt, organizaţia etnică
Humanity Rom a mobilizat resurse pentru dezvoltarea
unei întreprinderi sociale în cadrul căreia să lucreze per-
soanele marginalizate din comunitate. Întreprinderea se
ocupă de servicii de salubrizare şi a fost preluată, ulterior,
de Consiliul Local.
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Rolul reprezentativ al parlamentarului face ca relaţia de comunicare cu cetăţenii din circumscripţie să se
bazeze, în cea mai mare măsură, pe abordarea dificultăţilor pe care le au aceştia în îmbunătăţirea vieţii de zi
cu zi. Această secţiune propune soluţii pentru a aborda cât mai multe cazuri individuale din diversitatea celor
înaintate biroului parlamentar, atrăgând atenţia asupra metodelor celor mai utile în acest sens.

Capitolul 3
Modalitåœi de a aborda problemele cetåœenilor



Eforturile depuse de dumneavoastră pentru rezolvarea
cazurilor individuale cu care cetăţenii se adresează biroului
parlamentar sunt inerente funcţiei legiuitorului de a îm-
bunătăţi viaţa persoanelor pe care le reprezintă. Prob-
lemele cu care vă veţi confrunta din acest punct de vedere
se referă, însă, la faptul că cetăţenii au cunoştinţe reduse
cu privire la atribuţiile precise ale biroului parlamentar.
Prin urmare, biroului parlamentar i se vor  adresa şi
cetăţeni cu probleme pe care nu le puteţi rezolva sau chiar
nu este indicat să încercaţi să le abordaţi (cum sunt, spre
exemplu, cele legate de influenţarea unei hotărâri judecă-
toreşti). Indiferent de cât de mult reuşiţi sau vi se permite
să vă implicaţi în rezolvarea acestor cazuri, este important
să ţineţi cont de toate, având în vedere că doar pe baza lor
puteţi identifica nevoile existente la nivelul circumscripţiei
dumneavoastră şi deci puteţi formula priorităţile în activ-
itatea legislativă pe care o susţineţi.

Tocmai pentru a ţine o evidenţă a problemelor adresate
biroului parlamentar, cererea de audienţă este primul in-
strument care trebuie folosit în înregistrarea unui caz in-
dividual (A se vedea sectiunea I.3, la pagina 10). Pe baza
cererii completate, discuţiile ulterioare pot fi purtate fie cu

un angajat al biroului, fie cu parlamentarul însuşi. În acest
din urmă caz, care va fi probabil cel mai solicitat de către
petenţi, este recomandat ca la discuţie să asiste şi un an-
gajat al biroului care să ia notiţe, fie pentru o mai bună
definire a problemei, fie pentru a consemna soluţiile posi-
bile propuse de parlamentar.

Dincolo de etapa informării cu privire la problema pusă
în discuţie de către cetăţean, există patru mari opţiuni de
tratare a cazului, opţiuni care vă vor fi de ajutor să depăşiţi
numărul deseori foarte mare al solicitărilor diferite
adresate biroului parlamentar.

- Înaintarea cazului către o altă instituţie este opţiunea
de utilizat atunci când biroul dumneavoastră nu
(mai) are competenţa să facă nimic în legătură cu re-
spectivul caz. De multe ori, pentru a vă asigura că
cetăţeanul beneficiază de o audiere corectă acolo
unde îl trimiteţi, este foarte util să facilitaţi viitoarea
sa întâlnire, fie dând un telefon, fie programându-i o
întâlnire, fie expediind o scrisoare către respectiva
instituţie. Este însă foarte important să păstraţi un
ton neutru în această facilitare şi să nu daţi la vreun
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moment dat impresia că doriţi “favoruri speciale”;

- Respingerea cazului trebuie să fie o opţiune clar afir-
mată în faţa petentului atunci când rezolvarea implică
o încălcare de către dumnevoastră a normelor eticii
profesionale sau chiar a legii. Orice cazuri care sunt
sub jurisdicţia biroului procurorului sau sunt sub in-
vestigare penală sunt în afara puterilor parlamentare;

- Rezolvarea colectivă a cazurilor similare permite
soluţionarea eficientă a problemelor mai multor
cetăţeni în măsura în care ele se înscriu în cadrul
aceleiaşi categorii sau au o cauză comună. Prob-
lemele care, în multe birouri, sunt cele mai comune
sunt cele legate de recalcularea pensiilor, propri-
etatea asupra pământului sau cele legate de utilităţi
şi/sau infrastructura de transport. Două metode pe
care le puteţi folosi în astfel de cazuri sunt organi-
zarea de întâlniri comune cu persoanele care au
aceeaşi problemă pentru a clarifica situaţia şi
obţinerea de servicii legale pro bono din partea unui
jurist familiar cu subiectul;

- Când decideţi să abordaţi un caz individual, este
foarte important ca persoanelor din afară să le fie
clar că vă folosiţi de lege, şi nu abuzaţi de ea. Vă va
fi foarte utilă o listă de contacte din administraţia

publică locală, dar şi contacte de la nivelul adminis-
traţiei naţionale. În privinţa metodei de abordare,
evaluările NDI au arătat că telefonul este cu atât mai
util cu cât problema este mai simplă şi că abordarea
prin telefon necesită foarte des o revenire pentru a
verifica evoluţia rezolvării. Este, de asemenea, reco-
mandat ca instituţiile de la nivel central să fie abor-
date printr-un demers scris.
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III.2. Târgurile de locuri de muncă

Aceste evenimente reprezintă una dintre cele mai bune
exemplificări ale rezolvării colective a unei probleme. Mai
mult decât atât, a aduce laolaltă grupuri de angajatori locali
nu numai că oferă soluţii pentru foarte mulţi cetăţeni care
nu deţin un loc de muncă, ci şi stimulează economia locală
în general, efectele sale pozitive extinzându-se şi la nivelul
cetăţenilor care nu sunt neapărat şomeri.
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III.3 Scrisorile către alegători

Acest tip de scrisori reprezintă o modalitate foarte utilă
de a informa un cetăţean despre mersul procedurilor de
rezolvare a cazului cu care acesta din urmă s-a adresat
biroului parlamentar. Chiar dacă sunt succinte sau bazate
pe un format tip, astfel de informări sunt foarte impor-
tante în dobândirea încrederii cetăţenilor că biroul parla-
mentar este eficient în activităţile pe care le întreprinde.
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III.4. Scrisorile către administraţia publică locală
şi alte instituţii

Acestea trebuie utilizate în cazul înaintării oricărui caz pen-
tru facilitarea căruia un telefon este insuficient. Scrisorile
către instituţii oferă biroului şi posibilitatea de a documenta
încercarea de a rezolva o problemă, la fel cum fac mult mai
probabilă tragerea la răspundere a unei instituţii care nu
şi-a îndeplinit atribuţiile în raport cu cetăţeanul.



III.5. Interpelări şi legislaţie în numele alegato-
rilor

Aceste proceduri pot ajuta la rezolvarea unei probleme,
însă prin acţiune la nivelul Parlamentului, nu doar la cel al
circumscripţiei. Prin interpelări, un parlamentar poate
conduce o anchetă în numele cetăţenilor, la fel cum prin
legislaţia propusă de către reprezentantul ales poate for-
mula o soluţie pentru problemele identificate la nivel local. 
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III.6. Accesarea fondurilor

O metodă de a aborda cazuri foarte variate din comuni-
tate este aceea de a îi ajuta pe cetăţeni să se ajute singuri.
Pregătindu-i pentru aplicaţiile pentru obţinerea de fonduri
româneşti, ale Uniunii Europene, şi ale organizaţiilor negu-
vernamentale transnaţionale, cetăţeni pot lua măsuri ei
înşişi în raport cu necesităţile stringente în zonă.

În acest scop, biroul parlamentar poate:

- Identifica unde şi cum sunt alocaţi banii României şi
ai Uniunii Europene;

- Oferi sfaturi cu privire la scrierea propunerilor de fi-
nanţare;

- Sugera co-sponsorii potriviţi;

- Instrui persoane care să se specializeze în scrierea
cererilor de finanţare.
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III.7. Întâlnirile comune şi lucrul cu comitetele

O metodă foarte eficientă pentru a rezolva problemele
specifice ale comunităţii este bazată pe construirea de
reţele de colaborare cu actorii majori care pot încuraja
schimbarea. Spre exemplu, aveţi de a face cu o scurgere a
canalizării care contaminează apele de adâncime. Orga-
nizând o întâlnire la care să participe experţi în domeniul
contaminării acvatice, oficiali din sistemul  de sănătate şi ai
administraţiei publice locale, organizaţii neguvernamentale
şi oameni cunoscuţi ai comunităţii, vă plasaţi într-o poziţie
mult mai bună de a pretinde schimbări decât dacă aţi fi
susţinut o soluţie abordând individual aceste persoane.
Puteţi, de asemenea, să includeţi şi reprezentanţi ai altor
partide care, odată invitaţi, trebuie să dovedească faptul
că sunt preocupaţi de problemele comunităţii şi să îşi dea
concursul la această iniţiativă a biroului parlamentar.    

Mai mult, în cazul comitetelor locale, chiar dacă iniţiativa
întâlnirilor lor nu vă aparţine, aşa cum este în cazul întâl-
nirilor comune de mai sus, participarea la aceste eveni-
mente a cel puţin unui angajat al biroului parlamentar este
importantă pentru a obţine informaţii despre problemele
comunităţii şi pentru a găsi noi oportunităţi de a vă implica
în soluţionarea lor.
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III.8. Formarea unui comitet de consiliere

Ca şi în cazul detaliat anterior al coordonării de întâlniri
comune, însă de data aceasta pe termen mai lung şi pentru
proiecte de lungă durată, un comitet de consiliere vă
poate ajuta să obţineţi informaţii specializate sau expertiză
despre judeţul dumneavoastră sau despre o iniţiativă
anume, informaţii foarte apropiate de realităţile locale prin
natura preocupărilor membrilor comitetului. Compus
dintr-un număr de oameni diferiţi, reprezentativi pentru
straturile din societate şi care sunt interesaţi de anumite
subiecte de impact pentru viaţa publică,
comitetului de consiliere i se pot atribui sarcini
cum ar fi realizarea de cercetări şi recomandări
cu privire la proiectele de care se ocupă parla-
mentarul sau biroul, discutarea cu alegătorii
sau organizarea de evenimente. 

Se pot, de asemenea, constitui comitete de
consiliere care să funcţioneze doar pe parcur-
sul unui anumit proiect. De pildă, pentru îm-
bunătăţirea calităţii străzii principale dintr-un
oraş, ar fi foarte util un comitet de consiliere
care să includă reprezentanţi ai comercianţilor
locali, ai administratorilor şi deţinătorilor de

clădiri, ai grupurilor de conservare istorică, ai organizaţi-
ilor turistice şi, desigur, alţi cetăţeni interesaţi, coagulând
deci interese cât mai variate legate de proiect. Acest
comitet s-ar putea ocupa de pregătirea planului pentru
stradă, identificarea de fonduri pentru lucrări publice,
obţinerea de asistenţă din partea Primăriei etc. 

Asistenţa de care ar beneficia biroul parlamentar prin
munca comitetului de consiliere este dublată de avantaje
şi la nivelul membrilor acestuia, care ar avea şansa de a
deveni participanţi la succesul proiectului.
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III.9. Cooperarea cu partidul

Chiar şi pentru parlamentarii care decid să investească
foarte mult în propria imagine, diferită de cea a partidului,
cooperarea dintre biroul parlamentar şi biroul filialei lo-
cale a partidului nu este una care trebuie exclusă. Există o
serie de activităţi care pot fi realizate prin cooperare între
biroul parlamentar şi partid care sunt în beneficiul ambelor
părţi. Menţionăm, de pildă, târgurile de locuri de muncă,
festivităţile culturale, ceremoniile publice de decernare a
premiilor, buletinele informative şi campaniile de strângere
de semnături.

Colaborarea biroului parlamentar cu Secretariatul Gen-
eral al partidului este de asemenea importantă pentru re-
zolvarea problemelor din comunitate. Prin trimiterea de
rapoarte de activitate regulate către acesta din urmă,
biroul parlamentar poate evidenţia realizările sale la nivel
local, şi în acest fel poate susţine partidul în elaborarea de
strategii regionale. În baza acestei colaborări însă, biroul
parlamentar la rândul său poate solicita asistenţă din
partea partidului în legătură cu realizarea activităţilor lo-
cale şi cu îmbunătăţirea resurselor umane sau materiale
ale biroului.
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Proiectul Parlamentari responsabili, cetăţeni informaţi a
avut drept element central, aşa cum a fost argumentat şi
la începutul acestui ghid, parteneriatul Asociaţiei Pro
Democraţia (APD) cu Institutul Naţional Democrat pen-
tru Afaceri Internaţionale (NDI) din România, în vederea
promovării atitudinii responsabile a membrilor Parlamen-
tului în raport cu cetăţenii la nivel de circumscripţie, cu
scopul de a spori democratizarea şi gradul de transparenţă
a activităţii membrilor Parlamentului României. 

Componentele de bază ale acestui proiect au vizat, pe de
o parte, creşterea capacităţii celor trei mari partide politice
din România (PSD, PD, PNL) de a-şi construi o relaţie
benefică cu cetăţenii prin dezvoltarea unui grup de special-
işti la nivelul partidului care să acorde asistenţă personalului
birourilor de circumscripţie, şi, pe de altă parte, susţinerea
unui număr de şaisprezece tineri parlamentari aflaţi la
primul mandat în dezvoltarea serviciilor oferite de birourile
parlamentare. Prin îmbinarea celor două dimensiuni, o
atenţie semnificativă a fost acordată proceselor de infor-
mare şi consultare a cetăţenilor, promovării dialogului

alegători-aleşi şi a implicării parlamentarului în viaţa comu-
nităţii pe care o reprezintă în forul legislativ suprem; aces-
tea au avut scopul ultim de a asigura dezvoltarea
capacităţilor de relaţionare responsabilă a membrilor Par-
lamentului României cu cetăţenii din circumscripţiile elec-
torale şi de a genera un impact pozitiv asupra expertizei şi
abilităţilor partidelor politice de a gestiona acest proces.

Astfel, activităţile principale au inclus: realizarea a trei sem-
inarii de instruire, incluzând şi sesiuni de Formare de for-
matori, pentru fiecare partid politic implicat în proiect, de
către experţii NDI şi de APD; desfăşurarea de seminarii
regionale de instruire pentru personalul birourilor parla-
mentare ale fiecăruia dintre partidele implicate; realizarea
unei conferinţe despre birourile parlamentare pentru cei
16 parlamentari, în scopul familiarizării acestora cu
potenţialele instrumente de îmbunătăţire a relaţiei cu
cetăţenii; nu în ultimul rând, organizarea de dezbateri pub-
lice la nivelul circumscripţiilor electorale pe teme de in-
teres la nivel local şi nu numai, în care grupurile interesate
sunt implicate. 
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Implementarea tuturor activităţilor de mai sus a presupus
implicarea unui număr semnificativ de persoane reprezen-
tând mai multe instituţii, cu roluri şi atribuţii diferite în
logica derulării proiectului, şi al căror angajament îl con-
semnăm aici:

NDI
- Scott Andersen, director de ţară al NDI România
- Vera Câmpeanu, consultant 
- Cristina Văileanu, Director Programe pentru Femei
- Iulian Stoian, Director Programe pentru Romi

PSD
- Victor Negrescu, Director de comunicare

PD
- Madalina Stoian, Expert parlamentar
- Camelia Ungureanu, Consilier

PNL
- Mihai Simionică, Asistent al Secretarului General Ad-

junct

Birourilor parlamentare ale celor trei partide, care au
dovedit deschidere faţă de activităţile proiectului, au par-

ticipat la seminariile de instruire şi au dovedit un interes
sporit în continuarea eforturilor de multiplicare a rezul-
tatelor eforturilor comune din cadrul proiectului.

Asociaţia Pro Democraţia
- Ana-Maria Moşneagu, Director executiv 
- Felicia Alexandru, Coordonator programe
- Andrei Pop, Coordonator programe

Pentru realizarea secţiunii referitoare la organizaţiile negu-
vernamentale din acest capitol, trebuie apreciată în primul
rând implicarea CENTRAS (Centrul de Asistenţă pentru
Organizaţii Neguvernamentale) şi a CeRe (Centrul de
Resurse pentru participare publică). Mulţumim, de aseme-
nea, organizaţiilor neguvernamentale care au fost de acord
cu includerea lor în acest ghid: Asociaţia pentru Pro-
movarea Femeii din România (APFR), Asociaţia Naţională
pentru Copii şi Adulţi cu Autism (ANCAAR), Asociaţia
pentru Dezvoltare Comunitară Panaghia, Organizaţia
Neguvernamentală Ecologistă Mare Nostrum, Asociaţia
Serviciul APEL - Centru de Resurse pentru Dezvoltarea
Economiei Sociale, Asociaţia Română Anti-Sida (ARAS),
Consiliul Local al Tinerilor din Piatra Neamţ, Humanity
Rom.
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