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Iasi, 08.02.2012

Invitație de presă

Ieșenii sunt nemulțumiți când cresc prețurile utilităților. Au criticat tot timpul tarifele pentru serviciul de parcare. Vor
infrastructură în cartiere, școli și spitale decente.

Decizia pentru cheltuirea banului public este însă la autoritățile locale. Sau la cele județene. Pentru o decizie
corectă și în acord cu nevoile comunității există Legea 52/2003, care le oferă tuturor dreptul de a fi informați cu privire la
intențiile de cheltuire a banului public, dar și de a interveni cu propuneri și schimbări.

Ca să aflați dacă Primăria Iași și Consiliul Județean Iași respectă prevederile Legii 52 și dacă ascultă vocea
cetățenilor vă invităm la conferința de presă care se va desfășura în 9.02.2012, de la orele 13:00, în sala ședințe a
Asociației Oamenilor de Afaceri Iași 2003, Bdul Carol I, nr.4B (clădirea Habitat, corp B, et. II). Cu această ocazie vor fi
prezentate și rezultatele unui studiu privind respectarea Legii 52 la nivel național.

Totodată, va fi lansată Coaliția 52 în Iași , mișcare civică prin care mai mulți reprezentați ai societății civile cer
schimbarea Legii 52 astfel încât liderii instituțiilor publice care nu respectă obligațiile prevăzute de lege să fie sancționați. În
cadrul conferinței de presă va fi anunțat și programul Coaliției 52 în Iași, precum și lista parlamentarilor din județul Iași și
autorităților invitate să răspundă la nevoia societății civile de dialog.

La data de 7 februarie 2012, la Coaliția 52 au aderat 194 de reprezentanți de organizații neguvernamentale, membri
de sindicat, de patronat, din Iași și din toata țara.

Vă rugăm să confirmați participarea Dumneavostră la adresa lobbypentruiasi@yahoo.ro, până la data 9.02.2012, orele 10:00

Persoane de contact: Gabriel Lazar – 0755.935.332; Țuțu Mitache Radu – 0740.050.013

este formată din cetățeni și asociații legal constituite, care cunosc și au exersat aplicarea Legii 52/2003
privind transparența decizională în administrația publică din România, cu precădere în cadrul proiectului ,,Partener activ și
implicat”. Scopul Coaliției este de a impune modificări ale legii care să garanteze consultări publice corecte și oneste, inclusiv
sancțiuni pentru cei care o încalcă. La nivelul Județului Iași au aderat următoarele organizații: Asociația Oamenilor de Afaceri
Iași 2003 (AOAI), Patronatul ”Uniunea Generală a Industriașilor” (UGIR) – filiala Iași, Asociația de Promovare a Economiei
Cunoașterii (APEC), Asociatia Aproape de Tine, Asociația Națională de Prevenire a Îmbolnăvirii și de Sprijinire a
Pensionarilor de Boală (ANPIS) Iași, Asociația ”Super Tineri” (ASYRIS), Asociația Salvați Copii Iași, Fundația Iosif Iași,
Fundația ”Șanse Egale pentru Femei”(SEF), Organizația Huțul-Eko.


