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I 
 
Ce este  
participarea  
publică? 

 

I.1. O POSIBILĂ DEFINIŢIE A PARTICIPĂRII PUBLICE 

Participarea publică nu este un concept nou şi nici nu are o 
singură modalitate de definire. Acest termen îşi are rădăcinile în 
societăţile democratice din Antichitate şi a fost revigorat, pe 
parcursul ultimelor decenii, de dinamica accelerată a demo-
craţiilor consolidate şi emergente. Astăzi, într-o lume dominată, 
pe de o parte, de informaţia în timp real şi, pe de altă parte, de 
multiplicarea şi orizontalizarea actorilor publici, participarea 
publică îmbină valenţe multiple, ca expresie a diversităţii şi 
complexităţii sociale, politice, culturale şi economice în care 
trăim. Din ce în ce mai multe organizaţii, fie ele administrative, 
politice, guvernamentale, economice sau de altă natură, con-
sideră că întregul proces de adoptare a unei decizii trebuie să fie 
parcurs alături de publicurile care ar putea să contribuie la 
modelarea deciziei şi/sau la implementarea acesteia, astfel încât, 
odată adoptată, să producă efectul scontat. În acelaşi timp, 
participarea publică nu este o secvenţă, dar nici o succesiune de 
proceduri pe care decidentul trebuie să le bifeze înainte de a 
adopta măsura preconizată. Este vorba de o serie de valori şi 
principii care, integrate în cultura organizaţională, ar putea să 



Remus PRICOPIE 

contribuie la atingerea obiectivelor organizaţiilor, în condiţiile 
respectării interesului public. 

În literatura de specialitate, întâlnim diferite nuanţe între 
diferitele încadrări conceptuale, explicabile, de altfel, prin chiar 
diversitatea de înţelegere şi acţiune a organizaţiilor. Acest lucru 
este foarte bine surprins de Geoff Mulgan (2005), în lucrarea sa 
People & Participation. How to put citizens at the heart of 
decision-making, lucrare care, printre altele, a integrat rezul-
tatele unei cercetări la care au participat peste 300 de experţi 
şi/sau practicieni din mai multe instituţii de prestigiu din Marea 
Britanie1. Astfel, pentru Eva Bevan, de la Shepherds Bush 
Healthy Living Center, participarea publică înseamnă „să simţi 
cu adevărat că eşti parte a procesului”2, în timp ce pentru Gerry 
Stoker, de la Manchester University, acelaşi termen are o sem-
nificaţie uşor diferită, respectiv „eforturile pe care publicurile le 
fac pentru a influenţa deciziile în politicile publice”3. Un alt 
punct de vedere, de data aceasta unul instituţional, vine din 
partea United Nations Research Institute for Social Develop-
ment (UNRISD)4, care consideră că participarea publică repre-
zintă „efortul organizat al unor grupuri”5, prin care se urmăreşte 
să se obţină „creşterea controlului asupra resurselor şi institu-

                                                 
1Audit Commission, BBC, Center of the Study of Democracy, Depart-
ment of Trade & Industry, Essex University, Labor Party, Oxfam UKPP, 
Oxford University, The Royal Society etc.  
2 Mulgan (2005), p. 16. 
3 Idem.. 
4 United Nations Research Institute for Social Development este una 
dintre organizaţiile internaţionale care a abordat problematica participării 
publice încă din anii ‘70, contribuind la dezvoltarea conceptului, atât prin 
studii de specialitate – în acest sens este de reţinut lucrarea Inquiry Into 
Participation – A Research Approach, de Andrew Pearse şi Stiefel 
Matthias (1979) –, cât şi prin implementarea principiilor participării pu-
blice în cadrul proiectelor derulate de această organizaţie.       
5 Mulgan (2005), p. 16. 
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ţiilor cu atribuţii de reglementare”6, în condiţiile în care gru-
purile respective nu au acces nici la resurse, nici la decizie. 

Într-o altă lucrare de referinţă, şi anume Public Parti-
cipation in Environmental Assessment and Decision Making, 
editorii Thomas Dietz şi Paul C. Stern (2008) fac o primă 
delimitare conceptuală. Potrivit acestora, într-un spaţiu demo-
cratic, orice decizie este, într-un fel sau altul, şi rezultatul 
implicării publicurilor. Autorii aduc în discuţie atât meca-
nismele care ţin de procedurile prin care guvernanţii ajung să se 
legitimeze ca fiind reprezentanţii poporului, respectiv prin câşti-
garea alegerilor, acţionând, în consecinţă, în numele acestora, 
cât şi alte mecanisme democratice prin care cetăţenii înţeleg 
să-şi exprime opiniile faţă de acţiunile/deciziile curente ale 
guvernanţilor, ca de exemplu: demonstraţii publice de susţinere 
sau de respingere a unor decizii guvernamentale, acţiuni de 
lobby, acţiuni în justiţie prin care să fie contestate anumite 
măsuri politice/guvernamentale, parteneriate realizate de dife-
rite organizaţii (sindicate, ONG-uri, grupuri de iniţiativă etc.) cu 
structuri politice/guvernamentale, sau chiar evenimente de tip 
jurnalistic, artistic, sportiv pentru a mobiliza atenţia opiniei 
publice în susţinerea sau respingerea unei anumite teme aflate 
pe agenda decizională a structurilor politice/guvernamentale. 
Thomas Dietz şi Paul C. Stern încadrează acest tip de mani-
festare a poziţiilor publice ale diferitelor categorii de cetăţeni în 
categoria acţiunilor de tip participare publică în sensul cel mai 
larg al termenului. Totuşi, cu excepţia alegerilor, care, este ade-
vărat, într-un regim democratic, se desfăşoară după un anumit 
calendar, dar care, la fel de adevărat, nu vizează decât în mică 
măsură teme concrete de politici publice, celelalte activităţi 
încadrate de editori în categoria participare publică sunt acţiuni 
mai puţin structurate, care implică în mică măsură proactivitate 
din partea structurilor guvernamentale/politice şi care se supun, 
de regulă, logicii concurenţiale, combative, de tip reactiv. Acest 

                                                 
6 Idem.. 
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tip de acţiune lasă o bună parte a publicurilor în afara procesului 
prin care se ajunge la deciziile publice, cu consecinţe care 
vizează în principal capacitatea de înţelegere, acceptare şi asu-
mare a efectelor acestor decizii publice. În felul acesta, autorii 
mai sus menţionaţi ajung să susţină şi să argumenteze nevoia de 
a defini un alt tip de participare publică, într-un sens mult mai 
restrâns, dar mai structurat, prin care organizaţiile adminis-
trative, politice, guvernamentale sau alte organizaţii publice sau 
private, care deţin responsabilitatea gestionării unor teme de 
interes sau cu impact public, deşi deţin legitimitatea asumării 
anumitor decizii, consimt să asigure o cât mai mare implicare a 
celor care sunt afectaţi de aceste decizii în procesul de formu-
lare a politicilor publice şi/sau de adoptare a unor decizii. 
Această nouă abordare privind participarea publică este una de 
tip proactiv, care, din primele momente ale procesului de adop-
tare a unei decizii administrative, guvernamentale, politice etc., 
stimulează construirea unei atmosfere de colaborare, de încre-
dere, şi dă, în final, posibilitatea fiecărui cetăţean, sau cel puţin 
a fiecărui cetăţean potenţial vizat sau afectat de măsura în 
cauză, să aducă, în cazul în care doreşte, o contribuţie.  

Tema implicării, ca element central al definirii procesului 
de participare publică, este susţinută şi de alţi autori. Astfel, Gene 
Rowe, cercetător la Institute of Food Research, din Norwich, 
Marea Britanie, şi Lynn J. Frewer, profesor la University of 
Wageningen, din Olanda, apreciează că termenul cheie utilizat 
atunci când încercăm să definim participarea publică nu trebuie 
să fie influenţare, control sau legitimare, ci implicare. Fără să 
nege faptul că termenii enunţaţi anterior se pot afla în vecină-
tatea conceptului de participare publică, autorii mai sus amintiţi 
apreciază faptul că axul central al participării publice trebuie să 
asigure „implicarea membrilor publicului în definirea agendei 
publice, în adoptarea deciziilor, în formularea politicilor publice 
etc.” (Rowe şi Frewer, 2005, p. 253). Diferenţa dintre acest tip 
de definiţie şi altele este exact diferenţa dintre situaţiile de 
participare şi situaţiile de neparticipare. Cu alte cuvinte, în timp 
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ce definiţiile axate pe ideea de implicare pot circumscrie cu mai 
multă exactitate aria de acţiune a participării publice, definiţiile 
care sunt construite plecând de la conceptul de influenţare, 
control sau legitimare pot induce o serie de confuzii, influen-
ţarea, controlul sau legitimarea putându-se realiza şi prin alte 
metode, altele decât cele de participare publică. 

Paginile anterioare evidenţiază câteva caracteristici ale par-
ticipării publice7, care ne-ar putea conduce către o posibilă defi-
niţie. Astfel: 

(i) participarea publică este asociată procesului de adoptare a 
unei decizii administrative (în cadrul unei organizaţii pu-
blice sau private), guvernamentale sau politice, care are 
efecte asupra diferitelor categorii de public; 

(ii) scopul principal al participării publice este acela de a 
implica un număr cât mai larg de categorii de public în 
procesul de luare a deciziilor pentru a asigura înţelegerea 
nevoii de adoptare a măsurii, a contribui la definirea/mo-
delarea acesteia şi eventual a contribui/facilita procesul de 
implementare a măsurii;  

(iii) procesul de interacţiune cu publicul este unul proactiv şi 
structurat, care se bazează pe ideea de colaborare şi nu pe 
ignorarea sau confruntarea categoriilor de public implicate; 

(iv) întregul proces decizional este transparent şi permite iden-
tificarea acelor contribuţii care au venit din partea pu-
blicurilor. 

Aceste caracteristici ne permit enunţarea următoarei definiţii:  
Participarea publică este un proces prin care diferite 

categorii de actori, fie ei din sfera guvernării, a societăţii civile, 

                                                 
7 Această abordare urmează, într-o anumită măsură, modelul promovat în 
cadrul International Association for Public Participation (IAP2) care, în 
2007, a definit o listă cu elementele care caracterizează procesul de parti-
cipare publică, document intitulat IAP2 Core Values of Public Partici-
pation, reprodus integral la finalul acelui volum, în Anexa A. 
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