Ministerul Informatiilor Publice

GHID UL CETATEANULUI

- accesul liber la informatiile de interes public-

ACCESUL LA INFORMATIE
nu este o favoare,
e UN DREPT!
Eu am de gând sa îl folosesc,
e dreptul meu!
TU ... ?

1. DE CE ai nevoie de acest drept?
PENTRU CA :
Ø platesti taxe si impozite statului
Ø esti responsabil si vrei sa stii cum este gestionat banul public
Ø cei pe care i-ai ales trebuie sa îsi respecte promisiunile
Ø functionarii din institutiile publice sunt în slujba ta si nu invers
Ø administratia publica este din ce în ce mai transparenta
Ø pur si simplu este DREPTUL TAU!
2. CARE SUNT REGLEMENT ARILE de baza privind liberul acces la
informatiile de interes public ?
Ø

Ø

Ø
Ø

Declaratia Universala a Drepturilor Omului, articolul 19: „Orice persoanã are dreptul la
libertatea opiniei si a expresiei; acest drept include libertatea de a sustine opinii fãrã nici o
interferentã si de a cãuta, primi si rãspândi informatii si idei prin orice mijloace, indiferent de
frontiere.”
Constitutia României, articolul 31 : „Dreptul persoanei de a avea acces la orice informatie
de interes public nu poate fi îngradit... Autoritãtile publice, potrivit competentelor ce le revin,
sunt obligate sã asigure informarea corectã a cetãtenilor asupra treburilor publice si asupra
problemelor de interes personal”.
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
Normele metodologice privind aplicarea Legii nr. 544/2001
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3. DE CE ESTE IMPORT ANT A pentru România Legea privind accesul la
informatiile de interes public?
PENT R U C A:
Ø es te un pas major în c ons olidarea democ ratiei si în reforma administratiei public e
Ø ins titutionaliz eaz a T R AN SPAR ENT A în relatiile dintre c etatean s i autoritatile s i
ins titutiile public e
Ø s e va produc e o schimbare de me ntalitate în relatia dintre cetatean si functionarii
public i
Ø accesul la informatiile public e va reprez enta re gula iar limitare a accesului,
e xceptia

4. Ce este INFORMATIA DE INT ERES PUBLIC ?

Ø O rice inform atie produs a s au ges tionata de ins titutiile s au autoritatile public e

5. INFORMAT IILE CLASIFICATE sunt informatii de interes public ?
Ø D a, num ai c a ac c es ul la ac estea es te tem porar lim itat prin lege

6. CINE poate solicita informatii de interes public?
Ø oric e persoanã fiz icã s au juridic ã, de c etãtenie rom ânã s au s trãinã

7. Poti solicita orice informatie, fara nici o REST RICTIE?

Ø D a, dar trebuie s a s tii c a exis ta inform atii de interes public la c are ac c esul este
exc eptat

8. Care sunt acele informatii care sunt EXCEPT AT E de la accesul liber ?
Ø inform atiile din domeniul apãrãrii nationale, s igurantei s i ordinii public e, dac ã fac
parte din c ategoriile inform atiilor c las ificate;
Ø inform atiile privind deliberãrile autoritãtilor, prec um s i cele ce prives c interes ele
ec onom ice si politic e ale R omâniei, dacã fac parte din categoria informatiilor
c lasific ate;
Ø inform atiile privind ac tivitãtile c omerc iale sau financ iare, dac ã public itatea aces tora
aduce atingere princ ipiului c onc urentei loiale;
Ø inform atiile c u privire la datele pers onale, dac ã ac c es ul la ac es tea nu este
reglem entat prin lege;
Ø inform atiile privind procedura în tim pul anc hetei penale s au dis c iplinare, dac ã se
pericliteaz ã rez ultatul anc hetei, s e dezvãluie s urs e c onfidentiale ori s e pun în pericol
viata, integritatea c orporalã, sãnãtatea s au un interes legitim al unei pers oane
Ø Inform atiile privind procedurile judic iare, dac ã publicitatea ac es tora aduc e atingere
as igurãrii unui proces ec hitabil ori interes ului legitim al oric ãrei dintre pãrtile imlic ate
în proc es;
Ø inform atiile a cãror public are prejudic iazã mãs urile de protec tie a tinerilor

9. CE sunt informatiile furnizate din OFICIU?

Ø Inform atiile din oficiu s un ac ele inform atii pe c are ins titutiile s i autoritatile publice s unt
obligate sa le fac a publice fara a exista o solicitare în ac es t s ens
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10. UNDE sunt disponibile informatiile din oficiu ?

Ø inform atiile din ofic iu sunt dis ponibile în Punctele de informare-doc umentare ale
ins titutilor s i autoritatilor public e, în Monitorul O ficial sau în m ijloac ele de informare în
m asa, prec um s i în public atilie proprii sau în Pagina de Internet

11. CARE sunt categoriile de informatii ce se furnizeaza din oficiu?
Ø Ac tele norm ative în baza c ãrora autoritãtiile s au ins titutiile res pec tive functioneaz ã s i
s unt organiz ate.
Ø Modul în c are s unt organiz ate ins titutiile s au autoritãtile, atributiile departam entelor,
program ul de func tionare s i program ul de audiente
Ø Numele si prenumele pers oanelor din c onduc erea autoritãtii sau a ins titutiei publice
s i ale func tionarului res pons abil c u difuz area inform atiilor public e
Ø C oordonatele prin c are poate fi c ontac tatã ins titutia sau autoritate: denum irea
ins titutiei, s ediul, num erele telefon, fax, adres a de e-mail s i adres a paginii de Internet
Ø Sursele financiare, bugetul s i bilantul c ontabil al ins titutiilor publice
Ø Program ele s i s trategiile adoptate de fiec are ins titutie s i autoritãti în parte.
Ø Lis ta c u doc umentele c ons iderate de interes public .
Ø Lis ta c u c ategoriile de doc umente produs e s i/s au ges tionate de ins titutiile s i
autoritãtile respec tive.
Ø Modurile în c are pot fi contestate s i atac ate dec iz iile autoritãtilor s i ins titutiilor publice
în c az ul în c are o pers oanã s e cons iderã vãtãmatã în c eea ce prives te exerc itarea
dreptului de a avea ac c es la informatiile de interes public

12. CE sunt informatiile furnizate la cerere ?
Ø O rice inform atie pentru care furnizarea es te pos ibila num ai în urm a unei solicitari

13. CUM poti obtine o informatie furnizata la cerere ?
Ø VERB AL, adres ându-te birourilor de informare publica sau pe rsoane lor
re sponsabile de informare publicã. În caz ul în care es te dis ponibila, inform atia
s olicitata va fi furniz atã pe loc . Dac ã nu este pos ibil ac es t lucru, vei fi îndrum at sã
depui o solic itare în s c ris.
Ø ÎN SC R IS, cererile pot fi pe s uport de hârtie s au electronic (e-m ail). Ele vor fi
înregis trate s i vei prim i o rec ipis ã continând data s i num ãrul de înregis trare a c ererii
Ø C ei de la biroul informare iti vor pune la dis poz itie un form ular tip de s olcitare a
inform atiilor de interes public .

14. Poti primi raspunsul si prin E-mail?
Ø Poti s olicita rãs puns ul s i pe s uport elec tronic (e-mai) dac a birourile de inform are
public a detin mijloac ele tehnice nec es are

15. Care sunt COSTURILE accesului la informatie?
Ø Ac c es ul la inform atiile de interes public este gratuit. Nu trebuie sa plates ti pentru
s ervic iile de cautare s i identific are a informatiei s olic itate dar, în c azul în c are s oliciti
c opii dupã doc umente ofic iale, trebuie s a s uporti c ontravaloarea serviciilor de
c opiere.
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16. Dupa CÂT T IMP vei primi raspunsul la solicitarea ta?
Ø autoritãtile si institutiile public e au obligatia de a-ti rãs punde în s c ris la solic itare în
termen de 10 zile lucrãtoare de la depunerea c ererii.
Ø în c az ul în care durata neces arã pentru identific area inform atiei s olic itate
depãses te ac est termen, solic itantul vei prim i rãs puns ul în cel mult 30 de zile
lucrãtoare de la depunere c ererii s i vei fi îns tiintat des pre ac es t fapt în c el mult
10 z ile .
Ø dac ã informatia pe c are o s olic iti es te c ons ideratã a fi o informatie exc eptatã de la
liberul ac c es , în ce l mult 5 z ile lucrãtoare vei fi înstiintat în sc ris des pre aces t
fapt

17. Poti depune o RECLAMATIE daca consideri ca ti-a fost încalcat
dreptul de liber acces la informatie?
Ø Da, dar trebuie s a o fac i în ce l mult 30 de z ile de la c om unic area refuz ului
explicit s au tac it al ins titutiei.
Ø Rec lam atia trebuie adresata conduc ãtorului autoritãtii sau ins titutiei c ãreia i-ai
adresat s olic itarea iar ac es ta es te obligat, c a în urma unei anc hete
adm inis trative, s a îti dea un raspuns în ce l mult 15 z ile de la înregis trarea
plângerii
Ø Dac a rec lam atia ta es te înte me iata, rãspunsul va c ontine informatiile de interes
public s olicitate initial s i va m entiona s anc tiunile disc iplinare aplic ate
func tionarului vinovat.

18. Poti sa te adresezi JUST ITIEI daca ti-a fost lezat dreptul de liber acces
la informatie?
Ø Da, poti sa o faci direct dupa asteptarea raspunsului la solicitarea initiala sau
dupa raspunsul la reclamatia administrativa
Ø Plângerea trebuie depusa la sectia de contencios administrativ a tribunalului în
a carei raza teritoriala domiciliezi sau în a carei raza teritoriala se afla sediul
institutiei sau autoritatii publice împricinate, în termen de 30 de zile de la
expirarea termenului legal de primire a raspunsului la solicitarea initiala.
Ø Instanta poate obliga autoritatea sau institutia publicã sã îti furnizeze
informatiile de interes public solicitate si sã îti plãteascã daune morale si/sau
patrimoniale.
Ø Daca esti nemultumit de hotãrârea instantei, aceasta poate fi atacatã prin
recurs la Curtea de Apel. Decizia Curtii de apel rãmâne definitivã si irevocabilã
Ø Atât actiunea depusã la prima instantã, cât si recursul de la Curtea de Apel sunt
scutite de la plata taxei de timbru.

