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REGULAMENT 

 

Confirmarea participării, la comisia de organizare a dezbaterii publice, până cel târziu în 
preziua desfășurării acesteia, respectiv data de 30.03.2016, ora 12.00, la adresa de email: 
cecilia.martin@mmediu.ro, tel. 0744 127 335. 

1. Participanții sunt invitați să vină cu 15 minute înainte de ora începerii evenimentului.  

2. Invitații, în măsura în care au confirmat participarea în prealabil și si-au exprimat 
intenția de a susține verbal o opinie, conform prezentului regulament, vor fi invitați la 
microfon în ordinea luata, prin consens, la fata locului.  

3. Comisia de organizare, în urma deschiderii lucrărilor, va investiga participanții din sală, 
în vederea finalizării listei de vorbitori prin înscrierea celor care sunt în sală și doresc să își 
exprime punctul de vedere. După această investigare a participanților prezenți în sală, lista 
vorbitorilor de închide și devine finală. 

4. Fiecare vorbitor va avea o singură intervenție, cu un timp alocat de maxim 3 minute. 
Vorbitorii vor fi invitați să răspundă punctual întrebărilor formulate, dacă va fi cazul. 

5. Toate opiniile verbale se înregistrează, în vederea consemnării și centralizării de către 
comisia de organizare a dezbaterii publice. 

6. Vorbitorii sunt încurajați să depună opinia exprimată în scris, în format Word, la comisia 
de organizare, alături de orice alte materiale pe care le consideră necesare și relevante în 
susținerea punctului de vedere formulat în cadrul dezbaterii publice. 

7. În urma expunerilor vorbitorilor, se va prelua o singură întrebare pentru fiecare vorbitor 
care își manifestă dorința, pentru clarificări și/sau detalieri. Durata unei întrebări nu 
depășește 30 de secunde. Întrebările trebuie să se refere strict la subiectul dezbaterii. 

8. Reprezentanții mass media prezenți la eveniment, vor avea rolul de observator în cadrul 
evenimentului de dezbatere publica, neputând avea intervenții în sală, în timpul expunerii 
și consemnării opiniilor vorbitorilor. Aceștia pot prelua declarațiile publice audiate în sală, 
sau pot intervieva participanții în afara sălii de desfășurare a dezbaterii publice. 

9. Participanții la dezbaterea publică și neînscriși pe lista vorbitorilor, vor avea rolul de 
observatori în cadrul evenimentului de dezbatere publica, neputând avea intervenții în sală, 
în timpul expunerii și consemnării opiniilor vorbitorilor înscriși la cuvânt.  

10. Toți participanții, inclusiv mass media, vor primi sinteza/minuta punctelor de vedere 
colectate în cadrul dezbaterii publice la adresa electronică indicată în formularul de 
înregistrare a participanților la dezbaterea publica.  
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