
Legea accesului la informatie

LEGE Nr. 544 din 12 octombrie 2001
privind liberul acces la informatiile de interes public
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICATÃ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 663 din 23 octombrie 2001
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
CAP. 1
Dispozitii generale
ART. 1
Accesul liber si neîngrãdit al persoanei la orice informatii de interes public,
definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale
relatiilor dintre persoane si autoritãtile publice, în conformitate cu Constitutia
României si cu documentele internationale ratificate de Parlamentul României.
ART. 2
În sensul prezentei legi:
a) prin autoritate sau institutie publicã se întelege orice autoritate sau institutie
publicã, precum si orice regie autonomã care utilizeazã resurse financiare publice si
care îsi desfãsoarã activitatea pe teritoriul României, potrivit Constitutiei;
b) prin informatie de interes public se întelege orice informatie care priveste
activitãtile sau rezultã din activitãtile unei autoritãti publice sau institutii publice,
indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informatiei;
c) prin informatie cu privire la datele personale se întelege orice informatie privind
o persoanã fizicã identificatã sau identificabilã.
CAP. 2
Organizarea si asigurarea accesului la informatiile de interes public
SECTIUNEA 1
Dispozitii comune privind accesul la informatiile de interes public
.....
ART. 6
(1) Orice persoanã are dreptul sã solicite si sã obtinã de la autoritãtile si institutiile
publice, în conditiile prezentei legi, informatiile de interes public.
(2) Autoritãtile si institutiile publice sunt obligate sã asigure persoanelor, la
cererea acestora, informatiile de interes public solicitate în scris sau verbal.
(3) Solicitarea în scris a informatiilor de interes public cuprinde urmãtoarele
elemente:
a) autoritatea sau institutia publicã la care se adreseazã cererea;
b) informatia solicitatã, astfel încât sã permitã autoritãtii sau institutiei publice
identificarea informatiei de interes public;
c) numele, prenumele si semnãtura solicitantului, precum si adresa la care se
solicitã primirea rãspunsului.
ART. 7
(1) Autoritãtile si institutiile publice au obligatia sã rãspundã în scris la solicitarea



informatiilor de interes public în termen de 10 zile sau, dupã caz, în cel mult 30 de
zile de la înregistrarea solicitãrii, în functie de dificultatea, complexitatea, volumul
lucrãrilor documentare si de urgenta solicitãrii. În cazul în care durata necesarã
pentru identificarea si difuzarea informatiei solicitate depãseste 10 zile, rãspunsul va
fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu conditia înstiintãrii acestuia în
scris despre acest fapt în termen de 10 zile.
(2) Refuzul comunicãrii informatiilor solicitate se motiveazã si se comunicã în
termen de 5 zile de la primirea petitiilor.
(3) Solicitarea si obtinerea informatiilor de interes public se pot realiza, dacã sunt
întrunite conditiile tehnice necesare, si în format electronic.
ART. 8
(1) Pentru informatiile solicitate verbal functionarii din cadrul compartimentelor de
informare si relatii publice au obligatia sã precizeze conditiile si formele în care are
loc accesul la informatiile de interes public si pot furniza pe loc informatiile
solicitate.
(2) În cazul în care informatiile solicitate nu sunt disponibile pe loc, persoana este
îndrumatã sã solicite în scris informatia de interes public, urmând ca cererea sã îi
fie rezolvatã în termenele prevãzute la art. 7.
(3) Informatiile de interes public solicitate verbal se comunicã în cadrul unui
program minim stabilit de conducerea autoritãtii sau institutiei publice, care va fi
afisat la sediul acesteia si care se va desfãsura în mod obligatoriu în timpul
functionãrii institutiei, incluzând si o zi pe sãptãmânã, dupã programul de
functionare.
(4) Activitãtile de registraturã privind petitiile nu se pot include în acest program si
se desfãsoarã separat.
(5) Informatiile de interes public solicitate verbal de cãtre mijloacele de informare
în masã vor fi comunicate, de regulã, imediat sau în cel mult 24 de ore.
ART. 9
(1) În cazul în care solicitarea de informatii implicã realizarea de copii de pe
documentele detinute de autoritatea sau institutia publicã, costul serviciilor de
copiere este suportat de solicitant, în conditiile legii.
(2) Dacã în urma informatiilor primite petentul solicitã informatii noi privind
documentele aflate în posesia autoritãtii sau a institutiei publice, aceastã solicitare
va fi tratatã ca o nouã petitie, rãspunsul fiind trimis în termenele prevãzute la art. 7
si 8.
ART. 10
Nu este supusã prevederilor art. 7 - 9 activitatea autoritãtilor si institutiilor publice
de rãspunsuri la petitii si de audiente, desfãsuratã potrivit specificului
competentelor acestora, dacã aceasta priveste alte aprobãri, autorizãri, prestãri de
servicii si orice alte solicitãri în afara informatiilor de interes public.
ART. 11
(1) Persoanele care efectueazã studii si cercetãri în folos propriu sau în interes de
serviciu au acces la fondul documentaristic al autoritãtii sau al institutiei publice pe
baza solicitãrii personale, în conditiile legii.



(2) Copiile de pe documentele detinute de autoritatea sau de institutia publicã se
realizeazã în conditiile art. 9.
.....
CAP. 3
Sanctiuni
ART. 21
(1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autoritãti ori institutii
publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere si atrage
rãspunderea disciplinarã a celui vinovat.
(2) Împotriva refuzului prevãzut la alin. (1) se poate depune reclamatie la
conducãtorul autoritãtii sau al institutiei publice respective în termen de 30 de zile
de la luarea la cunostintã de cãtre persoana lezatã.
(3) Dacã dupã cercetarea administrativã reclamatia se dovedeste întemeiatã,
rãspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea
reclamatiei si va contine atât informatiile de interes public solicitate initial, cât si
mentionarea sanctiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.
ART. 22
(1) În cazul în care o persoanã se considerã vãtãmatã în drepturile sale, prevãzute
în prezenta lege, aceasta poate face plângere la sectia de contencios administrativ
a tribunalului în a cãrei razã teritorialã domiciliazã sau în a cãrei razã teritorialã se
aflã sediul autoritãtii ori al institutiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de
zile de la data expirãrii termenului prevãzut la art. 7.
(2) Instanta poate obliga autoritatea sau institutia publicã sã furnizeze informatiile
de interes public solicitate si sã plãteascã daune morale si/sau patrimoniale.
(3) Hotãrârea tribunalului este supusã recursului.
(4) Decizia Curtii de apel este definitivã si irevocabilã.
(5) Atât plângerea, cât si apelul se judecã în instantã în procedurã de urgentã si
sunt scutite de taxã de timbru.
.....
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 13 septembrie 2001, cu
respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.
p. PRESEDINTELE SENATULUI,
PAUL PÃCURARU
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 18 septembrie
2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU


