
  

 

 

SOLUŢIONAREA PETIŢIILOR 

 

 

Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002, are ca obiect reglementarea 

modului de exercitare de catre cetateni a dreptului de a adresa autoritatilor si institutiilor 

publice petitii formulate in nume propriu, precum si modul de solutionare a acestora. Dreptul 

de petitionare este recunoscut si organizatiilor legal constituite, acestea putand formula petitii 

in numele colectivelor pe care le reprezinta. 

 

Prin petitie se intelege cererea, reclamatia, sesizarea sau propunerea formulata in scris ori prin 

posta electronica, pe care un cetatean sau o organizatie legal constituita o poate adresa 

autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale, serviciilor publice descentralizate ale 

ministerelor si ale celorlalte organe centrale, companiilor si societatilor nationale, societatilor 

comerciale de interes judetean sau local, precum si regiilor autonome, denumite in continuare 

autoritati si institutii publice. 
 

Petitiile adresate SC CONVERSMIN SA  vor fi solutionate in termenele si in conditiile 

stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare 

a petiţiilor. 

 

Petitiile gresit indreptate vor fi trimise in termen de 5 zile de la inregistrare, autoritatilor sau 

institutiilor publice care au ca atributii rezolvarea problemelor sesizate, urmand ca petitionarul 

sa fie instiintat despre aceasta. 

 

Petitiile anonime sau cele in care nu sunt trecute datele de identificare a petitionarului nu se iau 

in considerare si se claseaza, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002. 

     

SC CONVERSMIN SA  are obligatia sa comunice petitionarului, in termen de 30 de zile de la 

data inregistrarii petitiei, raspunsul, indiferent daca solutia este favorabila sau nefavorabila. 

Pentru solutionarea petitiilor transmise, de la alte autoritati sau institutii publice, termenul de 

30 de zile curge de la data inregistrarii petitiei la autoritatea sau institutia publica competenta. 

 

In situatia in care aspectele sesizate prin petitie necesita o cercetare mai amanuntita, 

conducatorul SC CONVERSMIN SA  poate prelungi termenul de 30 de zile cu cel mult 15 

zile. 

 

In cazul in care un petitionar adreseaza SC CONVERSMIN SA  mai multe petitii, sesizand 

aceeasi problema, acestea se vor conexa, petentul urmand sa primeasca un singur raspuns care 

trebuie sa faca referire la toate petitiile primite. Daca dupa trimiterea raspunsului se primeste o 

noua petitie de la acelasi petitionar ori de la o autoritate sau institutie publica gresit sesizata, cu 

acelasi continut, aceasta se claseaza, la numarul initial facandu-se mentiune despre faptul ca s-a 

raspuns. 

 

 


