
 

Liberul acces la informaţiile de interes public 

             Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, 
constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi 
autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele 
internaţionale ratificate de Parlamentul României. 

             Conform Legii nr. 544/12.10.2001 privind liberul acces la informaţiile de 
interes public, orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină de la autorităţile 
şi instituţiile publice, în condiţiile prezentei legi, informaţiile de interes public. 
            Prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte 
activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, 
indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei. 
      Autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să asigure persoanelor, la 
cererea acestora, informaţiile de interes public solicitate în scris sau verbal. 
      Solicitarea în scris a informaţiilor de interes public cuprinde următoarele 
elemente: 
  a) autoritatea sau instituţia publică la care se adresează cererea; 
  b) informaţia solicitată, astfel încât să permită autorităţii sau instituţiei publice 
identificarea informaţiei de interes public; 
  c) numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se 
solicită primirea răspunsului. 
 
          Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să răspundă în scris la 
solicitarea informaţiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel 
mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, 
complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenţa solicitării. În cazul în 
care durata necesară pentru identificarea şi difuzarea informaţiei solicitate 
depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, 
cu condiţia înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile. 
    Refuzul comunicării informaţiilor solicitate se motivează şi se comunică în 
termen de 5 zile de la primirea petiţiilor. 
    Solicitarea şi obţinerea informaţiilor de interes public se pot realiza, dacă sunt 
întrunite condiţiile tehnice necesare, şi în format electronic. 

                      


