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Cu siguranta da. Acest drept este garantat de Constitutia Romaniei, prin articolul
34 si pus in aplicare prin Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de
interes public si Normele metodologice de punere in aplicare a Legii nr. 544/2001.
Legea nr. 544/2001 defineste autoritatile sau institutiile publice ca ”orice autoritate
ori instituţie publică ce utilizează sau administrează resurse financiare publice,
orice regie autonomă, companie naţională, precum şi orice societate reglementată
de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aflată
sub autoritatea unei autorităţi publice centrale ori locale şi la care statul român
sau, după caz, o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic ori majoritar”
Art. 2, lit. b) defineste sintagma de ”informatie de interes public” ca ”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”
In intelesul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public ,
prin informatii cu privire la datele personale se intelege orice informatie privind o
persoana fizica indentificata sau identificabila.
Autoritatile si institutiile publice sunt obligate sa asigure accesul la informatiile de
interes public din oficiu sau la cerere in temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul
acces la informaţiile de interes public.
In temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public,
fiecare institutie, pentru a asigura accesul la informatii de interes public, are
obligatia de a organiza compartimente speciale sau de a desemna persoane cu
atributii in acest domeniu. Informatiile despre metodele de contact fac si ele parte
din categoria de informatii de interes public pe care institutiile sunt obligate sa le
furnizeze din oficiu.
Mai mult de atat, informatiile amintite in intrebare fac parte din tipul de informatii
de interes public pe care orice institutie ar trebui sa se asigure ca sunt furnizate
din oficiu si ca stau la dispozitia cetatenilor.

Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa publice un buletin informativ anual
cu informatiile de interes public ce trebuiesc furnizate din oficiu. Aceste informatii
trebuiesc fie afisate la sediul institutiei, pe pagina de internet, fie publicate in
Monitorul Oficial. Tot anual, in Monitorul Oficial, partea a III-a, sunt obligate sa
publice un raport de activitate.
Conform Legii nr. 544/2001, art. 6, o cerere in scris trebuie sa contina urmatoarele
categorii de informatii: a) autoritatea sau institutia publica carei i se adreseaza
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.
Termenul general de raspuns la o solicitare este de 10 zile. In functie de
complexitatea cererii,termenul poate creste la 30 de zile, cu conditia anuntatii
solicitantului in termenul de 10 zile necesitatea prelungirii termenului.
Da, refuzul unei asemenea solicitari se motiveaza si este transmis solicitantului in
termen de 5 zile de la solicitare, in temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces
la informaţiile de interes public
Legea nr. 544/2001 specifica si aceasta cale (electronica) de a solicita si obtine
informatii de interes public, conditionand-o,in schimb, de existenta conditiilor
tehnice necesare.
Legea nr. 544/2001 prevede si posibilitatea cererii de informatii verbal, acoperind
astfel si situatiile obisnuite in care obtinem informatii despre proceduri si obligatii
direct de la angajatii unei institutii. Art. 8 specifica faptul ca informatiile solicitate
verbal vor fi oferite pe loc, iar in cazul in care nu sunt disponibile, solicitantul va fi
indrumat sa completeze o cerere de informatii de interes public.
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Legea nr. 544/2001 prevede conditii speciale pentru mijloacele de informare in
masa, informatiile solicitate verbal de reprezentantii acestora primind un raspuns
fie pe loc, fie in maximum 24 de ore.

Accesul la informatii de interes public este, de principiu, gratuit. O singura
exceptie noteaza Legea nr. 544/2001, cea a platii contravalorii fotocopiilor unor
documente solicitate prin cererea de informatii, in cazul in care a fost necesara
adaugarea lor la raspuns.
Potrivit Legii nr. 544/2001, cea de-a doua cerere va fi tratata ca o noua cerere,
raspunsul putand fi dat in termenele generale (10 zile sau 30 de zile, dupa caz).
In acest caz, Legea nr. 544/2001 prevede ca persoanele care efectuează studii şi
cercetări în folos propriu sau în interes de serviciu au acces la fondul
documentaristic al autorităţii sau al instituţiei publice pe baza solicitării personale,
în condiţiile legii.
Aceasta categorie de informatii sunt numite in mod special in art. 111 al Legii
544/2001, orice autoritate contractanta avand obligatia sa puna la dispozitie
informatii privind achizitiile publice persoanelor fizice sau juridice interesate.
Anumite informatii sunt exceptate de la liberul acces al cetatenilor, acestea fiind
enumerate in art. 12 al Legii 544/2001. Un alt motiv de refuz intemeiat poate fi,
bineinteles, faptul ca informatia ceruta nu este gestionata de institutia la care a
fost inaintata cererea. In acest ultim caz exista totusi obligatia inaintarii cererii
institutiei competente.
Domeniile clasificate sunt exceptate de la liberul acces si sunt prevazute de Legea
nr. 544/2001 ca fiind urmatoarele: informaţiile din domeniul apărării naţionale,
siguranţei şi ordinii publice, informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi
cele care privesc interesele economice şi politice ale României.
Acest gen de informatii pot fi oferite cu exceptia cazurilor in care informaţiile
privesc activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce
atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, protectiei datelor
personale precum şi principiului concurenţei loiale, potrivit legii.
Da, conform Legii nr. 544/2001 informatiile despre procedura în timpul anchetei
penale sau disciplinare pot face obiectul unei cereri de informare cu exceptia
cazurilor in care se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse
confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei
persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare.
Da, conform Legii nr. 544/2001 informatiile despre procedurile judiciare pot face
obiectul unei cereri de informare cu exceptia cazurilor in care publicitatea acestora
aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia
dintre părţile implicate în proces.
Da, in mod special acest aspect este prevazut in Legea 544/2001, art. 13, definind
Informaţiile care favorizează sau ascund încălcarea legii de către o autoritate sau
o instituţie publică ca fiind informarii de interes public, ce nu pot fi incadrate ca
informatii clasificate.
Da, conform art. 14, alin. 1 al Legii nr. 544/2001, informaţiile cu privire la datele
personale ale cetăţeanului pot deveni informaţii de interes public numai în măsura
în care afectează capacitatea de exercitare a unei funcţii publice.
De principiu nu, existand, insa doua cazuri de exceptie numite de Legea nr.
544/2001: a) o obligatie legala; b) acordul scris prealabil al persoanei desemnate
sa gestioneze informatiile de interes public al institutiei careia i-au fost cerute
informatiile.
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In Legea nr. 544/2001, la art. 8 (5) se prevede ca informaţiile de interes public
solicitate verbal de către mijloacele de informare în masă vor fi comunicate, de
regulă, imediat sau în cel mult 24 de ore. De asemenea, normele metodologice de
aplicare a acestei legi prevad la art. 29 ca structurile sau persoanele responsabile
de relaţia cu presa a instituţiei sau autorităţii publice respective au, printre altele,
obligatia să furnizeze ziariştilor, prompt şi complet, orice informaţie de interes
public care priveşte activitatea instituţiei sau autorităţii publice pe care o
reprezintă.
In Legea nr. 544/2001 prevede ca mijloacele de informare în masă nu au obligaţia
să publice informaţiile furnizate de autorităţile sau de instituţiile publice.

Potrivit Legii nr. 544/2001, autorităţile publice au obligaţia să organizeze periodic,
de regulă o dată pe lună, conferinţe de presă pentru aducerea la cunoştinţă a
informaţiilor de interes public

În cadrul conferinţelor de presă, autorităţile publice sunt obligate să răspundă cu
privire la orice informaţii cu conditia ca acestea sa fie de interes public.

Potrivit Legii nr. 544/2001, acreditarea se acordă la cerere, în termen de două zile
de la înregistrarea acesteia.
Potrivit Legii nr. 544/2001, autorităţile publice pot refuza acordarea acreditării sau
pot retrage acreditarea unui ziarist numai pentru fapte care împiedică
desfăşurarea normală a activităţii autorităţii publice şi care nu privesc opiniile
exprimate în presă de respectivul ziarist, în condiţiile şi în limitele legii.
Da, potrivit Legii nr. 544/2001, refuzul acordării acreditării şi retragerea acreditării
unui ziarist se comunică în scris.
Nu, potrivit Legii nr. 544/2001, refuzul acordării acreditării unui ziarist nu atrage
dupa sine retragerea dreptului organismului de presă de a obţine acreditarea
pentru un alt ziarist.

Nu, potrivit Legii nr. 544/2001, retragerea acreditării unui ziarist dupa sine
retragerea dreptului organismului de presă de a obţine acreditarea pentru un alt
ziarist.

Da, potrivit Legii nr. 544/2001, autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să
informeze în timp util mijloacele de informare în masă asupra conferinţelor de
presă sau oricăror alte acţiuni publice organizate de acestea.
Nu, potrivit Legii nr. 544/2001, autorităţile şi instituţiile publice nu pot interzice în
nici un fel accesul mijloacelor de informare în masă la acţiunile publice organizate
de acestea.

Aceasta situatie poate fi echivalata cu un raspuns necorespunzator sau refuz din
partea autoritatii respective.Astfel, puteti adresa o reclamaţie conducătorului
autorităţii respective.
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Ce pot sa fac daca in urma
reclamatiei nu se rezolva
solicitarea mea cu privire la
furnizarea de informatii de
interes public?
Exista la nivel de comune
persoane desemnate cu
atribuţii pe linia relaţiei cu
presa şi a informării
directe?
Exista un model de cerere
pentru solicitarea
informatiilor de interes
public?
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reclamatie administrativa
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persoanelor interesate?
Serviciile de copiere a
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public sunt gratuite?
Ce instanta poate fi
sesizata in cazul in care o
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expres sa raspunda unei
solicitari de furnizare a
informatiilor de interes
public?
Ce costuri presupune
actionarea in instanta a
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Ce presupune procesul de
luare a deciziei?

In cazul in care in urma reclamantiei nu s-a rezolvat situatia in mod favorabil, va
puteti adresa tribunalului (secţia de contencios administrativ) în a cărei rază
teritorială domiciliati sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii, în
termen de 30 de zile de la expirarea termenului legal in care trebuia sa primiti un
raspuns.
Da, potrivit Legii nr. 544/2001, la nivelul comunelor atribuţiile pe linia relaţiei cu
presa şi a informării directe a persoanelor pot fi îndeplinite de o persoană special
desemnată în acest scop de consiliul local.
Da, pentru a facilita redactarea solicitării autorităţile şi instituţiile publice pun
gratuit la dispoziţie persoanei interesate formulare-tip.
Da, pentru a facilita redactarea reclamaţiei administrative autorităţile şi instituţiile
publice pun gratuit la dispoziţie persoanei interesate formulare-tip.

Nu, acestea sunt suportate de catre persoana care le solicita.
Instanta competenta este tribunalul în a cărei rază teritorială domiciliati sau în a
cărei rază teritorială se află sediul autorităţii sau institutiei publice in cauza.

Sesizare instantelor de judecata este scutita de taxa de timbru, in schimb, exista
onorariul avocatial care trebuie achitat.

In temeiul si conditiile Ordonantei de urgenta nr.51/2008 privind ajutorul public
judiciar în materie civilă, puteti beneficia de ajutor public judiciar care poate fi
acordat partial sau total.
In masura in care instanta a pronuntat o solutie in favoarea dumneavoastra, va
puteti recuperara cheltuielile efectuate cu onorariul avocatial, pe cale separata sau
in cadrul aceluiasi litigiu.
In acest caz, puteti formula recurs.

Un recurs reprezinta judecarea cauzei in fata curtii de apel, solutia pronuntata fiind
definitiva.
Hotararile judecatoresti definitive pot fi puse in executare silita cu ajutorul unui
executor judecatoresc daca nu se executa de buna voie.
In acceptiunea Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, inseamna actul emis sau adoptat de o autoritate publică, cu aplicabilitate
generală.
In acceptiunea Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, inseamna procesul deliberativ desfăşurat de autorităţile publice.
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Ce presupune procesul de
elaborare de acte
normative?
Ce inseamna recomandare
in contextul dezbaterilor
publice ale unui proiect
legislativ?
In ce consta obligaţia de
transparenţă a autoritatilor
publice?
Ce reprezinta o asociaţie
legal constituită in
acceptiunea Legii nr.
52/2003 privind
transparenţa decizională în
administraţia publică?
Ce reprezinta o minută in
acceptiunea Legii nr.
52/2003 privind
transparenţa decizională în
administraţia publică?
Ce inseamna ordine de
precădere?
Care sunt autoritatile care
trebuie sa se supuna Legii
nr. 52/2003 privind
transparenţa decizională în
administraţia publică?
Care sunt autoritatile
administraţiei publice
centrale care trebuie sa se
supuna Legii nr. 52/2003
privind transparenţa
decizională în administraţia
publică?
Care sunt autoritatile
administraţiei publice locale
care trebuie sa se supuna
Legii nr. 52/2003 privind
transparenţa decizională în
administraţia publică?
Documentele de politici
publice elaborate de
autorităţile administraţiei
publice centrale se supun
Legii nr. 52/2003 privind
transparenţa decizională în
administraţia publică?
Pot participa cetatenii la
dezbateri privind proiecte
legislative care au ca obiect
apărarea naţională?
Pot participa cetatenii la
dezbateri privind proiecte
legislative care au ca obiect
siguranţa naţională?

In acceptiunea Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, inseamna procedura de redactare a unui proiect de act normativ anterior
supunerii spre adoptare.
In contextul dezbaterilor unui proiect legislativ, recomandadarea poate fi orice
punct de vedere, sugestie, propunere sau opinie, exprimată verbal sau în scris,
primită de către autorităţile publice de la orice persoană interesată în procesul de
luare a deciziilor şi în procesul de elaborare a actelor normative;
Obligaţia de transparenţă a autorităţilor publice consta in informarea şi supunerea
la dezbateri publice a proiectelor de acte normative, accesul la luarea deciziilor
administrative şi la minutele şedinţelor publice.
Legea nr. 52/2003 defineste o asociaţie legal constituită ca fiind orice organizaţie
civică, sindicală, patronală sau orice alt grup asociativ de reprezentare civică.

Legea nr. 52/2003 defineste minuta ca fiind documentul scris în care se
consemnează în rezumat punctele de vedere exprimate de participanţi la o
şedinţă publică sau la o dezbatere publică.
Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică
defineste ordinea de precădere ca fiind ordinea care determină prioritatea
participării la şedinţele publice, în raport cu interesul manifestat faţă de subiectul
şedinţei.
Autorităţile care trebuie sa se supuna Legii nr. 52/2003 sunt cele ale administraţiei
publice centrale si locale.

Autoritatile administraţiei publice centrale care trebuie sa se supuna Legii nr.
52/2003 sunt: ministerele, alte organe centrale ale administraţiei publice din
subordinea Guvernului sau a ministerelor, serviciile publice descentralizate ale
acestora, precum şi autorităţile administrative autonome.

Autoritatile administraţiei publice locale care trebuie sa se supuna Legii nr.
52/2003 sunt: consiliile judeţene, consiliile locale, primarii, instituţiile şi serviciile
publice de interes local sau judeţean.

Da, potrivit art. 5 din Legea nr. 52/2003, documentele de politici publice elaborate
de autorităţile administraţiei publice centrale se supun Legii nr. 52/2003.

Nu, cetatenii nu pot participa la dezbateri privind proiecte legislative care au ca
obiect apărarea naţională intrucat proiectele legislative privind apărarea naţională
reprezinta o exceptie de la Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică.
Nu, cetatenii nu pot participa la dezbateri privind proiecte legislative care au ca
obiect siguranţa naţională intrucat proiectele legislative privind siguranţa naţională
reprezinta o exceptie de la Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică.
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urmeaza sa fie dezbatute?
In situatia in care
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Nu, cetatenii nu pot participa la dezbateri privind proiecte legislative care au ca
obiect ordinea publică intrucat proiectele legislative privind ordinea publică
reprezinta o exceptie de la Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică.
Nu, cetatenii nu pot participa la dezbateri privind proiecte legislative care au ca
obiect interesele strategice economice ale ţării intrucat proiectele legislative
privind interesele strategice economice ale ţării reprezinta o exceptie de la Legea
nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.
Nu, cetatenii nu pot participa la dezbateri privind proiecte legislative care au ca
obiect interesele politice ale ţării intrucat proiectele legislative privind interesele
politice ale ţării reprezinta o exceptie de la Legea nr. 52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică.
Nu, cetatenii nu pot participa la dezbateri privind proiecte legislative care au ca
obiect datele personale intrucat proiectele legislative privinddatele personale
reprezinta o exceptie de la Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică.
Da, cetatenii pot participa la dezbateri privind proiecte legislative care au ca obiect
valorile, termenele de realizare şi datele tehnicoeconomice ale activităţilor
comerciale, dacă publicarea acestora nu aduce atingere principiului concurenţei
loiale.
Da, cetatenii pot participa la dezbateri privind proiecte legislative care au ca obiect
valorile, termenele de realizare şi datele tehnicoeconomice ale activităţilor
financiare, dacă publicarea nu acestora aduce atingere principiului concurenţei
loiale.
Sunt exceptate de la Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică deliberările autorităţilor, dacă fac parte din categoria
informaţiilor clasificate.

Da, potrivit Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, in cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative
autoritatea administraţiei publice are obligaţia să publice un anunţ referitor la
această acţiune în site-ul propriu, să-l afişeze la sediul propriu, într-un spaţiu
accesibil publicului.
Da, potrivit Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, in cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative
autoritatea administraţiei publice are obligaţia să transmită proiectele legislative
ce urmeaza sa fie dezbatute către mass-media centrală.
Da, potrivit Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, in cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative
autoritatea administraţiei publice are obligaţia să transmită proiectele legislative
ce urmeaza sa fie dezbatute către mass-media locală.
În acest caz, potrivit Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, in cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte
normative autoritatea administraţiei publice are obligaţia să publice un anunţ
referitor la această acţiune într-un spaţiu accesibil publicului.

Potrivit Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
in cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea
administraţiei publice are obligaţia va transmite proiectele de acte normative doar
persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informaţii.
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Potrivit Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoştinţa
publicului cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de
către autorităţile publice.
Potrivit Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va cuprinde: data
afişării, o notă de fundamentare, o expunere de motive, un referat de aprobare
privind necesitatea adoptării actului normativ propus, un studiu de impact şi/sau
de fezabilitate, după caz, textul complet al proiectului actului respectiv, precum şi
termenul limită, locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot trimite în scris
propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act
normativ.
Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ cu relevanţă asupra
mediului de afaceri se transmite de către iniţiator asociaţiilor de afaceri şi altor
asociaţii legal constituite, pe domenii specifice de activitate, potrivit Legii nr.
52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.
Potrivit Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ cu relevanţă asupra
mediului de afaceri se transmite de către iniţiator asociaţiilor de afaceri şi altor
asociaţii legal constituite, pe domenii specifice de activitate, cu cel puţin 30 de zile
lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către autorităţile publice.
Da, potrivit Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, la publicarea anunţului, autoritatea administraţiei publice va stabili o
perioadă de cel puţin 10 zile calendaristice pentru proiectele de acte normative,
pentru a primi propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ
supus dezbaterii publice.
Potrivit Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
propunerile se transmit in scris catre autoritati.
Potrivit Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
persoanele sau organizaţiile interesate pot face propuneri, sugestii sau opinii cu
privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.
Potrivit Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de act normativ supus
dezbaterii publice trebuie sa contina articolul sau articolele din proiectul de act
normativ la care se referă, data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.
Potrivit Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
conducătorul autorităţii publice va desemna o persoană din cadrul instituţiei,
responsabilă pentru relaţia cu societatea civilă, care să primească propunerile,
sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de act normativ
propus.

Potrivit Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
proiectul de act normativ se transmite spre analiză şi avizare autorităţilor publice
interesate numai după definitivare, pe baza observaţiilor şi propunerilor primite in
scris de catre autoritate.
Da, dar doar in cazul in care autoritatea respectiva a primit o solicitare in acest
sens în scris de la o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate
publică, potrivit Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică.
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Da, o autoritate publica poate solicita altei autotoritati publice organizarea unei
dezbateri publice cu privire la un proiect de act normativ, potrivit Legii nr. 52/2003
privind transparenţa decizională în administraţia publică.

Dezbaterile publice se încheie în momentul în care toţi solicitanţii înscrişi la cuvânt
şi-au exprimat recomandările cu referire concretă doar la proiectul de act normativ
în discuţie, potrivit Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică.
La dezbaterea publică vor participa obligatoriu iniţiatorul şi/sau iniţiatorii proiectului
de act normativ din cadrul instituţiei sau autorităţii publice locale, experţii şi/sau
specialiştii care au participat la elaborarea notei de fundamentare, a expunerii de
motive, a referatului de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ
propus, a studiului de impact şi/sau de fezabilitate, după caz, şi a proiectului de
act normativ, potrivit Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică.
Potrivit Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
în termen de 10 zile calendaristice de la încheierea dezbaterii publice se asigură
accesul public la documentele rezultate in urma dezbaterii publice.
Potrivit Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
documentele rezultate in urma unei dezbateri publice sunt: minuta dezbaterii
publice, recomandările scrise colectate, versiunile îmbunătăţite ale proiectului de
act normativ în diverse etape ale elaborării, rapoartele de avizare, precum şi
versiunea finală adoptată a actului normativ.
Potrivit Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
documentele rezultate in urma unei dezbateri publice se publica pe site-ul şi la
sediul autorităţii publice responsabile.
Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, nu
prevedere o durata limitatade timp pentru cu privire la accesul cetatenilor la
documentele rezultate in urma unei dezbateri publice, cu atat mai mult cu cat
prevede ca toate actualizările în site vor menţiona obligatoriu data afişării
documentelor in cauza.
Potrivit Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
toate documentele rezultate in urma unei dezbateri publice vor fi păstrate pe siteul autorităţii publice responsabile într-o secţiune dedicată transparenţei
decizionale.
Potrivit Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
in toate cazurile în care se organizează dezbateri publice, acestea trebuie să se
desfăşoare în cel mult 10 zile calendaristice de la publicarea datei şi locului unde
urmează să fie organizate.
Nu, autoritatea publică în cauză trebuie să analizeze toate recomandările
referitoare la proiectul de act normativ în discuţie, potrivit Legii nr. 52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică.
Da, proiectele de acte normative se supun adoptării în procedura de urgenţă
prevăzută de reglementările în vigoare, in cazul reglementării unei situaţii care, din
cauza circumstanţelor sale excepţionale, impune adoptarea de soluţii imediate, în
vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public.
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Potrivit Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
participarea persoanelor interesate la lucrările şedinţelor publice se va face în
următoarele condiţii: (a) anunţul privind şedinţa publică se afişează la sediul
autorităţii publice, inserat în site-ul propriu şi se transmite către mass-media, cu
cel puţin 3 zile înainte de desfăşurare; (b) acest anunţ trebuie adus la cunoştinţa
cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite care au prezentat sugestii şi propuneri
în scris, cu valoare de recomandare, referitoare la unul dintre domeniile de interes
public care urmează să fie abordat în şedinţă publică; (c) anunţul va conţine data,
ora şi locul de desfăşurare a şedinţei publice, precum şi ordinea de zi.
Persoana desemnata pentru relaţia cu societatea civilă are ca atributii difuzarea
anunţului şi invitarea specială a unor persoane la şedinţa publică.
Va rugam sa observati ca participarea persoanelor interesate la şedinţele publice
se va face în limita locurilor disponibile în sala de şedinţe, în ordinea de precădere
dată de interesul asociaţiilor legal constituite în raport cu subiectul şedinţei
publice, stabilită de persoana care prezidează şedinţa publică.
Nu, accesul mass mediei nu poate fi limitat nici macar de ordinea de precădere
stabilită de persoana care prezidează şedinţa publică.
Persoana care prezidează şedinţa publică oferă invitaţilor şi persoanelor care
participă din proprie iniţiativă posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele
aflate pe ordinea de zi.
Va rugam sa observati ca adoptarea deciziilor administrative ţine de competenţa
exclusivă a autorităţilor publice, potrivit Legii nr. 52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică.
Nu, potrivit Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, autoritatile nu sunt obligate sa includa respectivele recomandari, in
elaborarea actelor normative ale caror proiecte sunt dezbatute public.
Pentru a afla rezultatul dezbaterilor publice, se poate studia minuta şedinţei
publice afişată la sediul autorităţii publice în cauză şi publicată în site-ul propriu.
Minuta şedinţei publice va contine un rezumat al punctelor de vedere exprimate
de participanţii la şedinţă, precum si votul fiecărui membru, cu excepţia cazurilor
în care s-a hotărât vot secret.
Da, potrivit Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, autorităţile publice sunt obligate să elaboreze minutele şedinţelor publice.
Da, potrivit Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, autorităţile publice sunt obligate să arhiveze minutele şedinţelor publice.
Potrivit Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
şedinţele publice pot fi înregistrate atunci când se consideră necesar de catre
autoritatile publice.
Da, Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
prevede ca inregistrările şedinţelor publice, cu anumite excepţii sa fie făcute
publice, la cerere, în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la
informaţiile de interes public.
Da, potrivit Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, autorităţile administraţiei publice sunt obligate să justifice în scris
nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris de cetăţeni şi asociaţiile
legal constituite ale acestora.
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Da, autorităţile publice sunt obligate să întocmească un raport privind
transparenţa decizională, potrivit Legii nr. 52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică.
Raportul privind transparenţa decizională intocmit de care autoritatile publice va
cuprinde cel puţin următoarele elemente: a) numărul total al recomandărilor
primite; b) numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative
şi în conţinutul deciziilor luate; c) numărul participanţilor la şedinţele publice; d)
numărul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte
normative; e) situaţia cazurilor în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie
pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi; f) evaluarea proprie a
parteneriatului cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite ale acestora; g) numărul
şedinţelor care nu au fost publice şi motivaţia restricţionării accesului.
Raportul privind transparenţa decizională se elaboreaza anual potrivit Legii nr.
52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.

Da, autorităţile publice sunt obligate să facă public raportul anual privind
transparenţa decizională, potrivit Legii nr. 52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică.
Raportul anual privind transparenţa decizională va fi făcut public în site-ul propriu,
prin afişare la sediul propriu într-un spaţiu accesibil publicului sau prin prezentare
în şedinţă publică.
Raportul anual privind transparenţa decizională poate fi făcut public prin afişare la
sediul propriu într-un spaţiu accesibil publicului sau prin prezentare în şedinţă
publică.

Aceasta informatie se regaseste in raportul anual privind transparenţa decizională
facut public de catre autoritateaa publica pe site-ul propriu, prin afişare la sediul
propriu într-un spaţiu accesibil publicului sau prin prezentare în şedinţă publică.,
potrivit Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.
Conform dispozitiilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, aceasta informatie se regaseste in raportul anual privind
transparenţa decizională facut public de catre autoritateaa publica pe site-ul
propriu, prin afişare la sediul propriu într-un spaţiu accesibil publicului sau prin
prezentare în şedinţă publică..
Potrivit Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
numărul participanţilor la şedinţele publice organizate cu ocazia dezbaterilor
publice ale unui proiect de act normativ poate fi aflat din raportul anual privind
transparenţa decizională facut public de catre autoritateaa publica pe site-ul
propriu, prin afişare la sediul propriu într-un spaţiu accesibil publicului sau prin
prezentare în şedinţă publică.
O persoana interesata se poate informa cu privire la numărul total al dezbaterilor
publice organizate pe marginea proiectelor de acte normative din raportul anual
privind transparenţa decizională facut public de catre autoritateaa publica pe siteul propriu, prin afişare la sediul propriu într-un spaţiu accesibil publicului sau prin
prezentare în şedinţă publică, conform dispozitiilor Legii nr. 52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică.
O persoana interesata poate lua la cunostinta de situaţia cazurilor în care
autoritatea publică a fost acţionată în justiţie pentru nerespectarea prevederilor
Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică din
raportul anual privind transparenţa decizională facut public de catre autoritateaa
publica pe site-ul propriu, prin afişare la sediul propriu într-un spaţiu accesibil
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prevederilor Legii nr.
52/2003 privind
transparenţa decizională în
administraţia publică?

publicului sau prin prezentare în şedinţă publică.

Cum poate afla o persoana
interesata numărul total al
şedinţelor care nu au fost
publice?
Cum poate afla o persoana
interesata numărul total al
recomandărilor incluse în
conţinutul deciziilor luate de
catre o autoritate publica?
Cum poate afla o persoana
interesata numărul total al
şedinţelor care nu au fost
publice si motivaţia
restricţionării accesului?
Cine se poate sa se sa se
adreseze instantelor de
judecata in cazul in care se
considera prejudiciat?
Care este temeiul legal in
baza caruia persoana
interesata se poate adresa
instantei?
Care este procedura de
urmat de catre o persoana
care se considera
prejudiciata de catre o
autoritate publica?
In cat timp trebuie sa se
adreseze persoana
autoritatii publice?
Ce poate solicita autoritatii
persoana care se considera
vatamata?
In cazul actelor normative
este aceeasi procedura?

Potrivit prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, raportul anual privind transparenţa decizională prezinta,
printre altele, numărul total al şedinţelor care nu au fost publice.

Poate o persoana sa
introduca plangere
prealabila daca se
considera vătămată printrun act adresat altui subiect
de drept?
In cat timp poate o
persoana sa introduca
plangere prealabila daca se
considera vătămată printrun act adresat altui subiect
de drept?
In cat timp se solutioneaza
plângerea prealabilă?
In cat timp se poate
introduce o plangere
prealabila cu privire la un

Numărul total al recomandărilor incluse în conţinutul deciziilor luate de catre o
autoritate publica poate fi aflat din raportul anual privind transparenţa decizională,
potrivit prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică
Conform prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, raportul anual privind transparenţa decizională prezinta,
printre altele, numărul total al şedinţelor care nu au fost publice si motivele pentru
care acestea nu au putut fi publice.
Orice persoană care se consideră vătămată în drepturile sale ori într-un interes
legitim de către o autoritate publică poate face plângere.
Persoana care se consideră vătămată în drepturile sale poate face plângere
potrivit dispoziţiilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.
Persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes
legitim trebuie să se adreseze cu o plangere autorităţii publice.

Persoana care se consideră vătămată trebuie să solicite autorităţii publice în
termen de 30 de zile de la data comunicării sau luarii la cunostinta de actul pe
care il considera vatamator.
Persoana care se consideră vătămată poate să solicite autorităţii publice
revocarea, în tot sau în parte, a actului pe care il considera vatamator.
Va rugam sa observati ca in cazul actului administrativ normativ, plângerea
prealabilă poate fi formulată oricând de catre persoana care se considera
vatamata.
Da, este îndreptăţită să introducă plângere prealabilă şi persoana vătămată printrun act adresat altui subiect de drept, potrivit OUG nr. 554/2004.

Persoana care se considera vătămată poate sa depuna plangere din momentul în
care a luat cunoştinţă, pe orice cale, de existenţa actului vatamator în limitele
termenului de 6 luni.

Plângerea prealabilă se soluţionează în termen de 30 de zile de la înregistrare.
Plângerea prealabilă în cazul actelor normative se poate introduce in termen de
termen de 30 de zile de la comunicare sau luare la cunostinta.
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139

140

141
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144

act normativ?
Exista vreo exceptie de la
termenul de 30 de zile de
inaintare a unei plangeri
prealabile?
Ce se intampla dupa
trecerea termenului de 6
luni de depunere a
plangerii?
Ce poate sa faca o
persoana nemultumita de
raspunsul primit la
plangerea prealabila?
Ce poate sa faca o
persoana nemultumita care
nu a primit niciun răspuns
la plangere prealabila in
termenul legal de 30 de
zile?
Ce poate cere in instanta
persoana nemultumita?
Persoana nemultumita mai
poate cere altceva decat
anularea în tot sau în parte
a actului in instanta?
Ce instanta poate fi
sesizata de catre persoana
nemultumita?
Cum se alege instanta
competenta in functie de
autoritatea emitenta?

145

Cum se alege instanta
competenta in functie de
pragul valoric?

146

Daca o persoana este
nemultumita de hotararea
judecatoresca pronuntata
de catre tribunal, poate sa
se mai adreseze vreunei
instante?
Daca o persoana este
nemultumita de hotararea
judecatoresca pronuntata
de catre curtea de apel,
poate sa se mai adreseze
vreunei instante?
Ce solutie poate sa
pronunte instanta de
judecata?
Are competenta instanta sa
anuleze si actele
premergatoare actului
atacat?

147

148

149

Plângerea prealabilă în cazul actelor normative se poate introduce, pentru motive
temeinice, şi peste termenul de 30 de zile de la comunicare sau luare la
cunostinta dar nu mai târziu de 6 luni de la data emiterii actului.
Va rugam sa observati ca termenul de 6 luni este termen de prescripţie, deci dupa
trecerea acestui termen orice demers efectuat va fi lipsit de efecte.
Persoana nemulţumită de răspunsul primit la plângerea prealabilă în termen de 30
de zile de la inregistrare, poate sesiza instanţa de contencios administrativ
competentă.
Persoana nemulţumită care nu a primit niciun răspuns în termen de 30 de zile de
la inregistrare, poate sesiza instanţa de contencios administrativ competentă.

Persoana nemulţumită de răspunsul primit la plângerea prealabilă sau care nu a
primit niciun răspuns în termen de 30 de zile de la inregistrarea plangerii, poate
solicita in instanta anularea în tot sau în parte a actului, dupa caz.
Persoana nemulţumită de răspunsul primit la plângerea prealabilă sau care nu a
primit niciun răspuns în termen de 30 de zile de la inregistrarea plangerii, poate
solicita in instanta pe langa anularea în tot sau în parte a actului, repararea
pagubei cauzate şi, eventual, reparaţii pentru daune morale.
In functie de autoritatea emitenta si/sau pragul valoric, instanta sesizata poate fi
tribunalul sau curtea de apelde la domiciliul persoanei fizice sau de la sediul
persoanei juridice nemultumite.
Litigiile privind actele administrative emise de autoritatile locale sau judetene se
soluţionează în fond de tribunalele administrativ-fiscale, iar cele privind actele
administrative emise sau încheiate de autorităţile publice centrale se soluţionează
în fond de curţile de apel.
Litigiile privind actele administrative a caror valoare este de până la 1.000.000 de
lei se soluţionează în fond de tribunalele administrativ-fiscale, iar cele privind
actele administrative a valoare depaseste suma de 1.000.000 de lei se
soluţionează în fond de curţile de apel.
Da, persoana respectiva poate formula recurs impotriva hotararii judecatoresti,
recurs care se va judeca de secţiile de contencios administrativ şi fiscal ale curţilor
de apel.

In masura in care in fata curtii de apel s-a solutionat fondul litigiului, deci a fost
prima etapa procesuala, persoana nemultumita poate formula recurs împotriva
sentinţelor pronunţate de secţiile de contencios administrativ şi fiscal ale curţilor
de apel. Recursul in acest caz se va judeca de catre Secţia de contencios
administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
Instanţa, poate, după caz, să anuleze, în tot sau în parte, actul administrativ, să
oblige autoritatea publică să emită un act administrativ, să elibereze un alt înscris
sau să efectueze o anumită operaţiune administrativă.
Da, instanţa este competentă să se pronunţe şi asupra legalităţii operaţiunilor
administrative care au stat la baza emiterii actului supus judecăţii.
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Poate persoana
nemultumita sa mai solicite
si altceva in afara de
anularea totala sau partiala
a actului vatamator?
Poate persoana
nemultumita sa solicite un
termen de executare a
hotararii judecatoresti?
Poate persoana vatamata
sa ceara despagubiri pe
cale separata?
In cat timp poate fi atacata
cu recurs hotararea
pronuntata de instanta de
fond?
Care sunt efectele
recursului?
Ce se intampla daca
instanta admite recursul
formulat de persoana
nemultumita?
Sunt hotărârile
judecătoreşti definitive titluri
executorii?
Ce efecte produc hotararile
judecatoresti prin care s-a
anulat în tot sau în parte un
act administrativ cu
caracter normativ ?
Avand in vedere ca act
administrativ anulat in tot
sau in parte are caracter
normativ exista obligatia
publicitatii acestuia?
Ce inseamna contencios
administrativ?

Da, persoana care se considera vatamata poate solicita despăgubiri pentru
daunele materiale şi morale cauzate prin actul contestat in instanta.

160

Care sunt instanţele de
contencios administrativ?

161

Ce inseamna drept
vătămat?
Ce inseamna interes legitim
privat?
Ce inseamna interes legitim
public?

Sunt instante de contencios administrativ secţia de contencios administrativ şi
fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, secţiile de contencios administrativ şi
fiscal ale curţilor de apel şi tribunalele administrativ-fiscale.
Dreptul vatamat reprezinta orice drept prevăzut de Constituţie, de lege sau de alt
act normativ, căruia i se aduce o atingere printr-un act administrativ.
Interesul legitim privat reprezinta posibilitatea de a pretinde o anumită conduită, în
considerarea realizării unui drept subiectiv viitor şi previzibil, prefigurat.
Interesul legitim public reprezinta interesul care vizează ordinea de drept şi
democraţia constituţională, garantarea drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor
fundamentale ale cetăţenilor, satisfacerea nevoilor comunitare, realizarea
competenţei autorităţilor publice.

150

151

152
153

154
155

156
157

158

159

162
163

Da, persoana nemultumita poate solicita instantei in toate situaţiile un termen de
executare a hotararii judecatoresti.
Da, cu conditia ca termenul de prescripţie pentru cererea de despăgubire sa nu fie
expirat. Astfel, termenul de prescriptie curge de la data la care persoana a
cunoscut sau trebuia să cunoască întinderea pagubei.
Hotărârea pronunţată în primă instanţă poate fi atacată cu recurs, în termen de 15
zile de la comunicare.
Recursul suspendă executarea şi se judecă de urgenţă.
In cazul admiterii recursului, instanţa de recurs, casând sentinţa, va rejudeca
litigiul în fond.
Da, hotărârile judecătoreşti definitive pronunţate potrivit OUG nr. 544/2004 sunt
titluri executorii.
Hotărârile judecătoreşti definitive prin care s-a anulat în tot sau în parte un act
administrativ cu caracter normativ sunt general obligatorii şi au putere numai
pentru viitor.
Da, hotararile judecatoresti se publică obligatoriu după motivare, la solicitarea
instanţelor, în Monitorul Oficial al României, Partea I, sau, după caz, în
monitoarele oficiale ale judeţelor ori al municipiului Bucureşti, fiind scutite de plata
taxelor de publicare.
Contencios administrativ reprezinta activitatea de soluţionare de către instanţele
de contencios administrativ competente în care cel puţin una dintre părţi este o
autoritate publică, iar conflictul s-a născut fie din emiterea sau încheierea, după
caz, a unui act administrativ, fie din nesoluţionarea în termenul legal ori din refuzul
nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau la un interes legitim.
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164

Exista un nivel minim de
informatii de interes public
pe care autoritatile sau
instituţieile publice au
obligaţia să le comunice?

165

Sunt obligate autoritatile
publice sa comunice actele
normative care
reglementează organizarea
şi funcţionarea acestora?
Sunt obligate autoritatile
publice sa
comunice structura
organizatorică?
Sunt obligate autoritatile
publice sa
comunice numele şi
prenumele persoanelor din
conducerea autorităţii?
Sunt obligate autoritatile
publice sa comunice
coordonatele de contact?

166

167

168

169

170

171

172

173

Sunt obligate autoritatile
publice sa comunice
sursele financiare, bugetul
şi bilanţul contabil?
Sunt obligate autoritatile
publice sa comunice
programele şi strategiile
proprii?
Sunt obligate autoritatile
publice sa
comunice programul de
funcţionare si de audienţe?
Sunt obligate autoritatile
publice sa
comunice numele şi
prenumele funcţionarului
responsabil cu difuzarea
informaţiilor publice?
Sunt obligate autoritatile
publice sa
comunice atribuţiile
departamentelor?

Da, potrivit Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public,
autoritatile sau instituţiile publice au obligaţia să comunice din oficiu urmatoarele
informatii de interes public: a) actele normative care reglementează organizarea şi
funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice; b) structura organizatorică, atribuţiile
departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii
sau instituţiei publice; c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea
autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea
informaţiilor publice; d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei
publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi
adresa paginii de Internet; e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil; f)
programele şi strategiile proprii; g) lista cuprinzând documentele de interes public;
h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit
legii; i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în
situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la
informaţiile de interes public solicitate.
Da, in temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes
public, autoritatile publice sunt obligate sa comunice chiar din oficiu actele
normative care reglementează organizarea şi funcţionarea acestora.
Da, autoritatile publice sunt obligate sa comunice structura organizatorică chiar
din oficiu in temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de
interes public
Da, autoritatile publice sunt obligate sa comunice numele şi prenumele
persoanelor din conducerea autorităţii chiar din oficiu in temeiul Legii nr. 544/2001
privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Da, autoritatile publice sunt obligate sa comunice coordonatele de contact ale
autorităţii publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa
de e-mail şi adresa paginii de Internet chiar din oficiu in temeiul Legii nr. 544/2001
privind liberul acces la informaţiile de interes public
Da, autoritatile publice sunt obligate sa comunice sursele financiare, bugetul şi
bilanţul contabili chiar din oficiu in temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces
la informaţiile de interes public.
Da, autoritatile publice sunt obligate sa comunice programele şi strategiile proprii
chiar din oficiu in temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de
interes public
Da, autoritatile publice sunt obligate sa comunice programul de funcţionare si de
audienţe chiar din oficiu in temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la
informaţiile de interes public.
Da, autoritatile publice sunt obligate sa comunice numele şi prenumele
funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice chiar din oficiu in
temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Da, autoritatile publice sunt obligate sa comuniceatribuţiile departamentelor chiar
din oficiu in temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de
interes public.
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175

176

177

178

179

De ce tiganii sunt apreciati
numai la Alegeri Locale Parlamentare Europarlamentare
Cum pot formula o
solicitare pe 544 - astfel
incat sa obtin executia
bugetara (detaliata) la zi a
unei primarii de comuna in
Romania.

Cum pot determina
MADRP sa furnizeze in
scris un raspuns care sa
cuprinda motivatia
ministerului de a respinge
includerea unei propuneri
de optimizare a textului
unui document programatic
(ghid al aplicantului in
cadrul PNDR 2014-2020) propunere formulata in
scris de catre o coalitie de
ONGuri - ca parte a
procesului de consultare
publica pe marginea
acestor documente?
Întrebările mele sunt cele
formulate în invitația la
webseminar: ”Cum putem
face pentru a trece de
refuzul initial si a ajunge
totusi la raspunsul dorit?
Care sunt pasii procedurali
pentru a invinge indiferenta
institutiilor publice fata de
solicitarile cetatenilor?
Există posibilitatea ca cei
cărora li se adresează
intrebările (pe 544) să
delege o anumită persoană
pentru corespondență?
Care este termenul mediu
în care se răspunde (pe
544)?

Va rugam sa observati ca acest aspect nu face obiectul activitatii noastre. In
masura in care considerati necesara cercetarea acestei situatii, va recomandam
sa va adresati unui organism specializat in domeniul discrimarii de orice tip si
anume Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii
Solicitarea cu privire la executia bugetara se adreseaza în scris sau prin e-mail
primariei si trebuie sa cuprinda următoarele elemente: a) numele autoritatii la care
se adresează cererea; b) informaţia solicitată, astfel încât să permită identificarea
informaţiei solicitate; c) numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi
adresa la care se solicită primirea răspunsului. In masura in care nu primiti un
raspuns in termenul legal 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, puteti adresa o reclamaţie administrativă
conducătorului autorităţii căreia i-a fost solicitată informaţia. In cazul in care in
urma reclamantiei nu s-a rezolvat situatia in mod favorabil, va puteti adresa
tribunalului (secţia de contencios administrativ) în a cărei rază teritorială
domiciliati sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii, în termen de 30
de zile de la expirarea termenului legal in care trebuia sa primiti un raspuns.
Ghidurile destinate aplicantilor reprezinta un material de informare tehnică a
potenţialilor beneficiari ai fondurilor europene şi constituie un suport informativ
pentru pregatirea diverselor proiecte conform cerinţelor specifice ale PNDR 20142020. Insa acest tip de document nu este opozabil actelor normative naţionale şi
europene si nici nu are valoare de act normativ sau administrativ. Pe cale de
consecinta, MADR nu are obligatia sa va raspunda, astfel cum ar fi obligat de
Legea nr.554/2004 sau de Legea nr. 544/2001. Totodata, precizam ca in cadrul
dezbaterilor publice cu privire la actele normative, autoritatile publice primesc
recomandari, propuneri, dar nu sunt obligate sa le adopte, dar sun obligate sa isi
motiveze refuzul de a le lua in considerare la conceperea actelor normative aflate
in dezbatere.

In situatia in care institutia publica nu a raspuns solicitarii formulate avand ca
obiect comunicarea de informatii publice in termenul legal 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 iar in cazul
in care solicitarea are ca obiect un act administrativ, 30 de zile, puteti adresa o
reclamaţie/plangere administrativă conducătorului autorităţii respective. In cazul in
care in urma reclamantiei/plangerii nu s-a rezolvat situatia in mod favorabil, va
puteti adresa tribunalului (secţia de contencios administrativ) în a cărei rază
teritorială domiciliati sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii, în
termen de 30 de zile de la expirarea termenului legal in care trebuia sa primiti un
raspuns.
Exista aceasta posibilitate, delegarea unei anumite persoane, respectiv
organizarea unor compartimente specializate de informare şi relaţii publice
reprezinta o obligatie pentru instituţiile publice.
Instituţiile publice sunt obligate sa raspunda in termen de 10 zile de la depunerea
solicitarii. I Cu toate acestea termenul poate fi de maxim 30 de zile de la
depunerea solicitarii, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor
documentare şi de urgenţa solicitării. In acest din umra caz, institutia publica va
înştiinţa solicitantul în scris despre acest fapt în termen de 10 zile. De retinut ca in
caz de refuz, acesta se motivează şi se comunică în termen de 5 zile de la
primirea solicitarii.
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Ce proceduri se folosesc in
relatia cu institutiile
statului?

181

Care este baza legala
pentru contestarea
diferitelor decizii ale
institutiilor ?
Cum se procedeaza in
cazul in care nu se
primeste un raspuns la o
solicitare in termenul
prevazut de lege?
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Ce pot face daca o institutie
refuza sistematic sa
raspunda la intrebarile pe
care i le pun pe email, dar
publica, ulterior, dupa o
luna sau doua, informatiile
solicitate pe site?
Este vorba despre o
prefectura, care-mi
raspunde nu ca nu ar avea
informatiile solicitate, ci ca
nu am dovedit un interes
legitm pentru a le obtine.
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As dori sa stiu daca
informatiile despre alesii
locali care s-au mutat de la
un partid la altul, conform
ordonantei 55/2014 a
migratiei alesilor locali, sunt
informatii publice sau
informatii care se supun
legii protectiei datelor cu
caracter personal 67/2001.
Cu alte cuvinte, am dreptul
sa cunosc numele alesilor
locali care si-au schimbat
formatiunea politica?
Precizez ca mai multe
prefecturi, intre care si

In general, exista cateva acte normative care sunt aplicabile tuturor institutiilor
publice si anume: Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de
interes public, Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică si Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ. In functie de
specificul institutiei, respectiv al solicitarii adresate, pot deveni incidente si alte
acte normative.
In principal, temeiul juridic pentru contestarea deciziilor institutiilor publice este
Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ.

In situatia in care institutia in cauza nu raspunde la solicitarea adresata, in cazul in
care aceasta priveste furnizarea unor informatii publice, se va inainta o plângere
intemeiata pe Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes
public, catre tribunalul (secţia de contencios administrativ) în a cărei rază
teritorială domiciliati sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii, în
termen de 30 de zile de la expirarea termenului legal in care trebuia sa primiti un
răspuns. In situatia in care solicitarea adresata priveste un act normativ,
administrativ vatamator pentru pentru persoana in cauza, se va inainta initial o
plangere prealabila autorităţii publice emitente sau celei ierarhic superioare în
temeiul Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ. In cazul in care plangere
prealabila nu a fost solutionata favorabil persoanei interesate sau aceasta nu a
primit nici un raspuns, persoana vatamata poate sesiza instanta de judecata
competenta care in functie de valoarea actului administrativ atacat poate fi
tribunalul pentru acte a caror valoare nu depaseste 1.000.000 lei sau curtea de
apel pentru acte care depasesc 1.000.000 lei.
Institutia in cauza este obligata sa va raspunda in termenul legal de 10 zile sau
maxim 30 de zile in situatia in care solicitarea implica un volum de munca sau
dificultate sporit, caz in care institutia are obligatia sa anunte prelungirea
termenului, sigura conditie fiind cea ca solicitarea sa indeplineasca in mod
cumulativ urmatoarele elemente: a) numele autoritatii la care se adresează
cererea; b) informaţia solicitată, astfel încât să permită identificarea informaţiei
solicitate; c) numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la
care se solicită primirea răspunsului. Deci solicitarea institutiei cu privire la
dovedirea unui interes legitim este abuziva si data cu incalcarea dispozitiilor Legii
nr. 544/2001. Cu toate acestea, in contextul in care prefectura publica ulterior
informatiile respective si in masura in care considerati imperios necesara primirea
unui raspuns in termenul legal anterior mentionat, puteti sesiza initial conducatorul
institutiei respective si ulterior, in cazul primirii unui raspuns nesatisfacator,
instantele de judecata, mai exact, tribunalul (secţia de contencios administrativ) în
a cărei rază teritorială domiciliati sau în a cărei rază teritorială se află sediul
prefecturii, în termen de 30 de zile de la expirarea termenului legal in care trebuia
sa primiti un răspuns.
Intr-adevar, informatiile solicitate de catre dumneavoastra pot fi considerate date
cu caracter personal astfel cum sunt definite de catre Legea nr. 677/2001 pentru
protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi
libera circulaţie a acestor date, iar institutiile, inclusiv prefectura Vaslui, au
obligaţia de a respecta şi de a ocroti viaţa intimă, familială şi privată a
persoanelor, inclusiv a alesilor locali care au migrat. Pe de alta parte, fiind vorba
de o chestiune de interes public, s-ar putea argumenta si faptul ca aceasta
informatie ar trebui transmisa. In opinia noastra, o astfel de informatie are un
caracter public si ar trebui transmisa, insa depinde de interpretarea pe care o va
da instanta de judecata, in cazul in care institutiile refuza sa furnizeze informatia si
unica solutie ramane actionearea lor in judecata. Legile doar prezinta situatii
generale, urmand ca, in caz de neclaritati, instantele de judecata sa decida
aplicarea unei legi sau a alteia.
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prefectura Vaslui, de care
apartin, au refuzat sa-mi
transmita numele
migratorilor, invocand
tocmai legea amintita.
Exemple de procese in
care au existat sanctiuni
pentru nerespectarea legii
544/2001.

Ce poti face daca instanta
iti da dreptate, dar institutia
nu aplica decizia (adica nu
face nici un demers pentru
a-ti da documentul).
În majoritatea cazurilor,
instituţiile publice refuză să
ofere informaţii referitor la
procedurile de achiziţii
publice demarate de
acestea. O soluţie ar fi ca
instituţia să fie acţionată în
judecată.
Cum poate un jurnalist
obţine informaţia, având în
vedere că un proces de
judecată poate dura şi un
an de zile?

Locuiesc intr-o zona
rezidentiala. La doua
blocuri de mine s-a instalat,
pe acoperisul unui bloc, o
antena GSM apartinand
operatorului RDS-RCS. La
doua blocuri distanta este
gradinita si la doua strazi
distanta este scoala.
Aceste antene emit sferic
pe o raza de cativa sute de
metri. Noi platim
abonamente ca sa ne
serveasca ei cancer si
sterilitate. Din cele
discutate cu vecinii am aflat
ca toti s-au opus, mai putin
locatarii din scara
respectiva. Acestia au
acceptat pentru ca au
beneficii financiare ( nu stiu
exact cat ). M-am adresat
in scris Prefecturii si
Primariei. Ambele institutii
au raspuns ca antena se
incadreaza in normele nu

Cu privire la aceasta solicitare va putem furniza cateva exemple de dosare, cu
mentiunea ca acestea sunt gasite in lipsa altor detalii suplimentare cu privire la
caracteristica spetelor avute in vedere. Totodata, precizam ca aceste dosare au
fost gasite in urma studierii portalului instantelor de judecata www. portal. just.ro.
In concluzie, va rugam sa observati solutiile date in dosarul nr.
3959/119/2012,respectiv nr. 1770/119/2010, aflate pe rolul Curtii de Apel Brasov.
In situatia in care institutia nu respecta hotararea judecatoreasca, puteti apela la
ajutorul unui executor judecatoresc si prin intermediul acestuia sa puneti in
executare silita hotararea respectiva.
Argumentul utilizat in scopul comunicarii informatiilor in timp util isi are temeiul tot
in Legea nr. 544/2001, la art. 8 (5) potrivit caruia informaţiile de interes public
solicitate verbal de către mijloacele de informare în masă vor fi comunicate, de
regulă, imediat sau în cel mult 24 de ore. De asemenea, normele metodologice de
aplicare a acestei legi prevad la art. 29 ca structurile sau persoanele responsabile
de relaţia cu presa a instituţiei sau autorităţii publice respective au, ptrintre altele,
obligatia să furnizeze ziariştilor, prompt şi complet, orice informaţie de interes
public care priveşte activitatea instituţiei sau autorităţii publice pe care o
reprezintă. In situatia in care aceste argumente nu dau rezultate, solutia poate fi
initial depunerea unei reclamaţii administrative conducătorului autorităţii căreia i-a
fost solicitată informaţia. In cazul in care in urma reclamantiei nu s-a rezolvat
situatia in mod favorabil, va puteti adresa tribunalului (secţia de contencios
administrativ) în a cărei rază teritorială domiciliati sau în a cărei rază teritorială se
află sediul autorităţii, în termen de 30 de zile de la expirarea termenului legal in
care trebuia sa primiti un raspuns.
Va rugam sa observati ca aspectele supuse atentiei noastre, nu fac obiectul
activitatii noastre. Cu toate acestea va precizam ca in absenta sesizarii organelor
abilitate ale statului este dificil sa obtineti un rezultat util pe alte cai,
neconventionale, altele decat cele legale.
Ca procedura generala, in masura in care aveti o nemultumire, intai trebuie sa va
adresati cu o plangere/reclamatie catre conducatorul autoritatii/institutiei publice.
In cazul in care raspunsul primit in continuare nu va este favorabil, va puteti
adresa instantelor de judecata care vor pronunta o hotarare judecatoreasca. In
situatia in care respectiva hotarare judecatoreasca va este favorabila si
autoritarea nu o executa de buna voie, hotararea respectiva poate fi pusa in
executare silita de catre un executor judecatoresc.
Daca hotararea judecatoreasca data de instanta este in continuare nefavorabila,
puteti sa apelati la instantele europene, dar la aceste instante va puteti adresa
numai dupa ce v-ati adresat instantelor din Romania si ati terminat toate
mijloacele legale din tara.
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stiu care, ca locatarii sunt
de acord si ca daca nu ne
convine avem la dispozitie
justitia.
Din vorba-n vorba cu vecinii
am aflat ca trebuie cerut
acordul locatarilor de pe o
raza de 500 de metri. Care
sunt reglementarile in
domeniu? Cui sa ne
adresam? Cine are
legitimitatea sa cerceteze
cazul si sa constate o
eventuala ilegalitate? Sa nu
ma trimiteti la Politie sau
Tribunal caci nu am nicio
sansa ! In plan local, toti au
cozile imbarligate.
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In Timisoara sunt mii de
asociatii de proprietari (AP),
fiecare cu cate o gasca
strans unita in jurul
conducatorului mult
iubit...administatorul! Acest
administrator, mana in
mana cu presedintele si cu
cenzorul, fura de sting.
La AP din care fac parte a
disparut, pur si simplu,
fondul de reparatii. De doi
ani scriu e-mail-uri catre
Administratia Finaciara,
catre Primarie, dar NIMENI
nu controleaza si verifica
activitatea financiarcontabila a acestor AP si
nici modul in care se
respecta legea 230
privitoare la AP. Ca nu-i
pasa nimanui de banii
nostri -inteleg, dar se fac
lucrari de reparatii,
acoperisuri, zugraveli, etc
LA NEGRU => evaziune
fiscala.
Oricate cereri in scris am
facut catre AP, nu mi s-a
raspuns. Primaria
Timisoara nu da numar de
inregistrare la e-mail-urile
trimise ci doar la reclamatii
trimise prin Posta cu
confirmare de primire. Iar
raspunsurile sunt adevarate
insulte la adresa legii si
inteligentei mele. Pot sa
presupun ca Primaria este

Va sfatuim sa va adresati cu situatia prezentata organelor abilitate - politie si
autoritati fiscale , acestea avand competenta necesara sa solutioneze astfel de
situatii.
Ca modalitate de actiune, va reamintim ca in cazul in care aveti o nemultumire,
intai va puteti adresa cu o plangere/reclamatie catre conducatorul
autoritatii/institutiei publice.
In cazul in care raspunsul primit in continuare nu va este favorabil, va puteti
adresa instantelor de judecata care vor pronunta o hotarare judecatoreasca. In
situatia in care respectiva hotarare judecatoreasca va este favorabila si
autoritarea nu o executa de buna voie, hotararea respectiva poate fi pusa in
executare silita de catre un executor judecatoresc.
Daca hotararea judecatoreasca data de instanta este in continuare nefavorabila,
puteti sa apelati la instantele europene, dar la aceste instante va puteti adresa
numai dupa ce v-ati adresat instantelor din Romania si ati terminat toate
mijloacele legale din tara.
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mana in mana cu aceste
AP si este finantata de
acesti adminstratori?
Fondul de reparatii trebuie
sa stea in banca intr-un
cont al AP la care sa aiba
acces administratorul si
presedintele. Al nostru n-a
stat NICIODATA in banca,
ci cash la administrator, CU
STIINTA Primariei
Timisoara ( am dovada
scrisa ! ). Nu suntem sigurii
in aceasta situatie, este
ceva generalizat.
Unde reclam Primaria? Sa
nu ma trimiteti al Politie sau
Tribunal, ca n-am nicio
sansa! In plan local...
Am semnat cereri de acces
la informaţie, în care am
formulat, pe puncte,
întrebări concrete, dar am
primit răspunsuri generale,
ce, de fapt, nu au clarificat
cu nimic situaţia la care am
făcut referire. Răspunsul a
fost trimis în tremen maxim,
materialul a fost dat la tipar
cu menţiunea că informaţia
a fost solicitată informaţia,
dar nu a venit. E o
greşeală, dacă am dat
subiectul la tipar - să nu fie
expirat de tot, fără să
aştept acest răspuns
generalist?
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De ce nu se respecta
legilatia si de cele mai
multe ori autoritatile nu mai
trimit nici un raspuns?
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Daca ministerul mediului nu
acorda de peste un an unei
firme aviz de functionare,
pretextand ca nu stie sa
reglementeza activitatea
efectuata. Ce este de
facut?

Va rugam sa observati ca in masura in care intrebarea se refera la institutiile din
Republica Moldova, nu avem competenta necesara sa va raspundem, fiind
aplicabila legislatia din alt sistem de drept. In situatia in care intrebarea supusa
atentiei noastre priveste o institutie din Romania, va precizam ca potrivit Legii nr.
544/2001, institutia in cauza este obligata sa va raspunda in termenul legal de 10
zile sau maxim 30 de zile in situatia in care solicitarea implica un volum de munca
sau dificultate sporit, caz in care institutia are obligatia sa anunte prelungirea
termenului, sigura conditie fiind cea ca solicitarea sa indeplineasca in mod
cumulativ urmatoarele elemente: a) numele autoritatii la care se adresează
cererea; b) informaţia solicitată, astfel încât să permită identificarea informaţiei
solicitate; c) numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la
care se solicită primirea răspunsului. Deci solicitarea institutiei cu privire la
dovedirea unui interes legitim este abuziva si data cu incalcarea dispozitiilor Legii
nr. 544/2001. Cu toate acestea, in contextul in care prefectura publica ulterior
informatiile respective si in masura in care considerati imperios necesara primirea
unui raspuns in termenul legal anterior mentionat, puteti sesiza initial conducatorul
institutiei respective si ulterior, in cazul primirii unui raspuns nesatisfacator,
instantele de judecata, mai exact, tribunalul (secţia de contencios administrativ) în
a cărei rază teritorială domiciliati sau în a cărei rază teritorială se află sediul
prefecturii, în termen de 30 de zile de la expirarea termenului legal in care trebuia
sa primiti un răspuns.
In acest sens, puteti adresa o reclamaţie conducătorului autorităţii respective. In
cazul in care in urma reclamantiei nu s-a rezolvat situatia in mod favorabil, va
puteti adresa tribunalului (secţia de contencios administrativ) în a cărei rază
teritorială domiciliati sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii, în
termen de 30 de zile de la expirarea termenului legal in care trebuia sa primiti un
raspuns. Precizam ca solicitarile adresate institutiilor cu privire la furnizarea de
informatii de interes public se pot adresa verbal, în scris sau prin e-mail primariei
si trebuie sa cuprinda următoarele elemente: a) numele autoritatii la care se
adresează cererea; b) informaţia solicitată, astfel încât să permită identificarea
informaţiei solicitate; c) numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi
adresa la care se solicită primirea răspunsului.
Situatia prezentata pe scurt poate constitui un refuz al autoritatii de a emite un act
administrativ, situatie in care puteti apela la dispozitiile Legii nr. 554/2004 a
contenciosului administrativ. Initial, puteti adresa o plangere administrativă
conducătorului autorităţii respective. In cazul in care in urma plangerii nu s-a
rezolvat situatia in mod favorabil, va puteti adresa tribunalului (secţia de
contencios administrativ) în a cărei rază teritorială domiciliati sau în a cărei rază
teritorială se află sediul autorităţii, în termen de 30 de zile de la expirarea
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termenului legal in care trebuia sa primiti un raspuns.
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Fisele posturilor, atat ale
functionarilor publici cat si a
celor contractuali, si
salariile acestora, din
institutiile publice, primarii,
sunt date cu caracter
confidential?
Cum se poate ca o
persoana sa se foloseasca
de o functie, pe care nu a
obtinut-o legal, exemplu
presedinte asociatie de
proprietari, pentru a da in
judecata un fost
administrator, fara ca
instant sa ia in considerare
exceptia, si fara ca
presedintele sa isi
demonstreze calitatea de
reprezentant in instant, la
cererea administratorului, si
sa se treaca direct la fond?
Cum se poate contracara
asa ceva? Instanta a spus
ca nu o intereseaza. A
depus la dosar o hartie cu
stampila asociatiei, in care
spune ca este
reprezentantul asociatiei.
Cum se poate
reclama/sesiza un refuz la
o solicitare de informații în
baza Legii 544?

Cum pot determina
Primaria orasului sa
participe la reparatia
acoperisului casei la care
suntem colocatari?
.

Va rugam sa observati ca datele solicitate sunt confidentiale, angajatorul avand
obligatia pastrarii confidentialitatii lor, potrivit Codului Muncii.

In lipsa unor detalii suplimentare cu privire la litigiu, respectiv cu privire la lipsa de
legalitate a obtinerii pozitiei de presedinte al unei asociatii de proprietari, precum
si lipsa posibilitatii studierii documentelor aflate la dosarul cauzei, apreciem ca
masura in care aspectele prezentate au avut loc in etapa procesuala a fondului,
exista cai de atac in fata instantelor ierarhic superioare prin care sa se corecteze
aceste nereguli reclamate de catre dumneavoastra. Precizam ca lipsa de
legalitate a obtinerii pozitiei de presedinte al unei asociatii de proprietari poate
face obiectul unui litigiu separat.

In acest sens, puteti adresa o reclamaţie conducătorului autorităţii respective. In
cazul in care in urma reclamantiei nu s-a rezolvat situatia in mod favorabil, va
puteti adresa tribunalului (secţia de contencios administrativ) în a cărei rază
teritorială domiciliati sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii, în
termen de 30 de zile de la expirarea termenului legal in care trebuia sa primiti un
raspuns. Precizam ca solicitarile adresate institutiilor cu privire la furnizarea de
informatii de interes public se pot adresa verbal, în scris sau prin e-mail primariei
si trebuie sa cuprinda următoarele elemente: a) numele autoritatii la care se
adresează cererea; b) informaţia solicitată, astfel încât să permită identificarea
informaţiei solicitate; c) numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi
adresa la care se solicită primirea răspunsului
Va rugam sa observati ca acest aspect nu face obiectul activitatii noastre. Cu
toate acestea, va precizam ca Primaria ar putea fi obligata sa participe la reparatia
acoperisului casei la care sunteti colocatari in masura in care dispune de fonduri si
decis prin hotarare a consiliul local ca utilizarea acestora sa fie in sensul
participarii la reparatii. In orice caz, potrivit dispozitiilor Legii nr. 230/2007 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari stipuleaza ca
administrarea, întreţinerea, investiţiile şi reparaţiile asupra proprietăţii comune
sunt în sarcina asociaţiei de proprietari. Cheltuielile pentru lucrari de intretinere,
servicii, de reparatii si, dupa caz, de consolidare la partile de constructii si instalatii
aflate in proprietatea comuna indiviza, deci si pentru acoperis, se repartizeaza
proportional cu cota-parte de proprietate indiviza a fiecarui proprietar. In vederea
obligarii, daca nu este posibil de buna voie, doar o instanta de judecata poate

300 DE RĂSPUNSURI ALE AVOCATULUI ARC LA ÎNTREBĂRILE
PRIMITE DE ROMÂNIA CURATĂ DIN PARTEA CETĂȚENILOR,
REFERITOARE LA APLICAREA LEGII 544/2001

197

198

Capitania TM a emis o
adresa catre Primaria TM care la randul ei informeaza
Admin. Prezidentiala - prin
care ma declara pericol
pentru navigatie pe Bega cu o barcuta electrica ce nu
face nici macar valuri. Am
copia informarii catre
Presedinte si le cer
ambelor institutii o copie a
adresei de la Capitanie.
Capitania ma trimite la
Primarie, care primarie imi
raspunde ca solicitarea
mea nu face obiectul legii
544/2001. Le argumentez
cu articole din lege ca
adresa circula intre institutii
publice - deci e document
public- si ca ma
intereseaza personal, ca
doar vorbesc despre mine.
La momentul de fata
pregatesc actiunea in
Instanta de Contencios
Administrativ. Mai am alta
varianta decat instanta?
Puteti sa ma ajutati cu un
exemplu de formulare a
petitiei pentru instanta?
Am participat la o licitatie
publica cu fonduri EU.
Agentia Judeteana care a
derulat licitatia, a dat castig
de cauza in mod fraudulos
si abuziv
contracandidatului. Am
reclamat frauda la OLAF si
pregatesc un dosar pentru
DNA si DLAF. Va rog sami spuneti daca am alta
varianta decat Instanta de
Contencios Administrativ?

pronunta o hotarare judecatoreasca prin care sa oblige la participarea la
cheltuielile cu reparatiile acoperisului.
Inainte de a sesiza instanta de judecata, potrivit Legii nr. 544/2001, este
recomandabil sa adresati o reclamatie conducătorului autorităţii respective. In
cazul in care in urma reclamantiei nu s-a rezolvat situatia in mod favorabil, va
puteti adresa tribunalului (secţia de contencios administrativ) în a cărei rază
teritorială domiciliati sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii, în
termen de 30 de zile de la expirarea termenului legal in care trebuia sa primiti un
raspuns. Cu privire la solicitarea unui model de formulare a cererii in instanta, va
rugam sa observati ca nu face obiectul activitatii noastre, mai ales in lipsa tuturor
detaliilor concrete, cu atat mai mult cu cat acest aspect face obiectul activitatii
profesiei de avocat.

Potrivit OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de
servicii, in vederea soluţionării contestaţiilor pe cale administrativ-jurisdicţională,
aveti dreptul să notificati autoritatea contractantă cu privire la pretinsa încălcare a
dispoziţiilor legale şi la intenţia de a sesiza Consiliul Naţional de Soluţionare a
Contestaţiilor. Ulterior, in masura in care decizia autoritatii contractante nu este
satisfacatoare, puteti sa va adresati Consiliului Naţional de Soluţionare a
Contestaţiilor. Daca in continuare decizia Consiliului Naţional de Soluţionare a
Contestaţiilor nu este favorabila, puteti sesiza instantele de judecata competente,
respectiv plângerea formulată împotriva deciziei pronunţate de Consiliu este
curtea de apel, secţia de contencios-administrativ şi fiscal în a cărei rază se află
sediul autorităţii contractante. Amintim totusi dispozitiile art. 215 din OUG nr.
34/2006, conform carora dosarul achizitiei publice are caracter de document
public, in forma in care se afla la momentul solicitarii accesului la informatiile din
cuprinsul acestuia. Accesul persoanelor la aceste informaţii se realizeaza cu
respectarea termenelor si procedurilor prevazute de reglementarile legale privind
liberul acces la informatiile de interes public.Totodata, intr-adevar, daca anumite
documente contin date cu caracter personal, acestea nu pot fi divulgate decat in
anumite conditii, de exemplu, in fata organelor de urmarire penala sau a
instantelor de judecata. Cu privire la aspectul prezentat in legatura cu notificarea
neprimita prin posta, din informatiile furnizate, va recomandam sa va adresati
oficiului postal in vederea remedierii situatiei. In masura in care veti obtine
respectiva notificare, puteti sesiza instante cu calea de atac extraordinara a
revizuirii.
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Am dubla cetatenie
(americana/romana),
locuiesc in Virginia si am
doua case proprietate
personala la Calarasi, am
facut la Ambasada
Romaniei din WDC noi
pasapoarte la toata familia
(cele vechi expirasera),
cand am dorit sa le ridic miau cerut BI-urile in vederea
retinerii lor definitive. Nu
am avut incotro si le-am
cedat, mi s-a spus ca asa
este legea. Totusi mi se
pare un abuz, cand am fost
in Romania am avut
dificultati, vrand sa rezolv
anumite treburi la
administratia de stat, mi se
cerea BI-ul si nu au
acceptat pasaportul ca
inlocuitor , ceea ce mi se
pare ca este alt abuz. Aici
in SUA se accepta ca
documente de identificare
driver lycence si
pasaportul, sunt totusi
documente emise de stat
deci mi se pare corect sa
fie acceptate. De ce in
Romania este altfel ?
Fiind deseori martor al
furtului de lemn,organizat in
convoaie dirijate seara, pe
plutoane de cate 5-6 , dupa
ce dimineata venisera toate
20-30 ( asta in Fagarasul
sudic,cu iesire prin
Nucsoara) . Va rog sa-mi
spuneti daca prin
demersurile Dvs. pot lua
nastere, in mod legal deci,
grupari care prin voluntariat
sa puna capat hotiilor de
material lemnos?
Am apreciat , aflandu-ma in
muntii altora ,
profesionalismul echipelor
care, controlau respectarea
normelor impuse in
rezervatiile naturale,
amendand turisti , oprind
turme sau limitand accesul
motorizat. Cum facem ca si
la noi sa functioneze cu
bune rezultate, platiti, astfel
de rangeri?

Va rugam sa observati ca acest aspect nu face obiectul activitatii noastre. Va
precizam ca aspectul prezentat de dumneavoastra cu privire la permisul de
conducere care in Statele Unite ale Americii reprezinta document de identificare
este specific legislatiei acestui stat, iar legislatia americana nu este aplicabila si
nici similara cu cea din Romania. Mai mult decat atat, legislatiile acestor doua
state fac parte din sisteme de drept diferite, respectiv cel anglo-saxon si cel
romano-german. Pentru analizarea si identificarea unei posibile solutii a situatiei
prezentate, va recomandam sa va adresati unui organism evidenta populatiei in
raza caruia aveti domiciliul/resedinta in Romania.

Va rugam sa observati ca acest aspect nu face obiectul activitatii noastre. In
masura in care considerati necesara cercetarea acestei situatii, va recomandam
sa va adresati unui organism abilitat in acest sens, precum organele politiei locale.
De asemenea, cu privire la solutionarea situatiilor prin intermediul voluntariatului,
puteti fie infiinta o asociatie non-profit care sa aiba ca scop, respectiv obictiv
aspectele semnalate de catre dumneavostra, fie puteti consulta registrul
asociatiilor si fundatiilor in care sa identificati o asociatie sau fundatie care sa aiba
un astfel de scop si careia sa va alaturati prin dobandirea calitatii de membru.

Intrebarea dumneavoastra nu se regaseste printre obiectivele noastre. In masura
in care considerati oportuna initirea unor astfel de masuri si infiintarea unor
asemenea organe, institutii, va recomandam sa va adresati unui organism abilitat
in acest sens, respectiv deputatului, senatorului din circumscriptia in care aveti
domiciliul. Acest drept de initiativa legislativa va este garantat prin constitutie, iar
in cazul in care nu apelati la persoanele sus amintite, Constitutia prevede ca
initiativa legislativa poate fi manifestata de 100.000 de cetăţeni cu drept de vot.
Cetăţenii care îşi manifestă dreptul la iniţiativă legislativă trebuie să provină din cel
puţin un sfert din judeţele ţării, iar în fiecare din aceste judeţe, respectiv în
municipiul Bucureşti, trebuie să fie înregistrate cel puţin 5.000 de semnături în
sprijinul acestei iniţiative. Acestea ar fi posibilitatile legale pentru a depune astfel
de demersuri.
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Referitor la folosirea taxei
pentru asigurari de santate:
-unitarea sanitara (finantata
principal prin CNAS asigurari de stat), are
obligatia sa informeze
cetatenii despre folosirea
resurselor financiare ?
Cum se procedeaza cand
exista suspiciuni de
fraudare a resurselor
financiare?
Ca profesor titular intr-o
unitate de invatamant cu
personalitate juridica, as
dori sa cer copii dupa toate
documentele care ar trebui
sa nu fie secrete...cum se
practica. Va rog sa-mi
enumerati documentele la
care as avea dreptul sa am
acces!

Sunt profesor titular intr-o
unitate cu personalitate
juridica, din anul 1993 si as
dori sa-mi spuneti daca am
dreptul sa cer copii de pe
toate procesele verbale ale
sedintelor consiliului
profesoral si ale consiliului
de administratie. Pot cere
aceste copii de cand sunt
titulara prin concurs in
aceasta unitate, sau numai
din ultimii 5 ani?
Conform legii exista
posibilitatea transferului de
autorizatie de constructie
de la numele defuctului la
numele mostenitor
mostenitorului?
Care e posibilitatea de
recuperare a taxei de
populare achitata dupa
2013?

Potrivit Legii nr. 544/2001, instituţiile publice au obligaţia să comunice din oficiu
sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil, programele şi strategiile proprii,
actualizate anual si sa le publice intr-un buletin informativ. totodata, acestea sunt
obligate să dea din oficiu publicităţii un raport periodic de activitate, cel puţin
anual, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

Va rugam sa observati ca acest aspect nu face obiectul activitatii noastre. In
masura in care considerati necesara cercetarea aspectului solicitat, va
recomandam sa va adresati institutiilor abilitate in materie, in speta, autoritatile
fiscale si cele de politie.
In primul rand, informatiile pe care doriti sa le solicitati ar trebui sa se incadreze in
notiunea de informatii publice, astfel cum sunt definite de Legea nr. 544/2001.
Astfel, informatie publica poate fi orice informaţie care priveşte activităţile sau
rezultă din activităţile unei autorităţi/instituţii publice, indiferent de suportul ori de
forma sau de modul de exprimare a informaţiei. In al doilea rand, ca procedura, va
puteti adresa institutiei in cauza verbal, în scris sau prin e-mail, solicitarea
dumneavoastra trebuind sa cuprinda următoarele elemente: a) numele institutiei la
care se adresează cererea; b) informaţia solicitată, astfel încât să permită
identificarea informaţiei solicitate; c) numele, prenumele şi semnătura
solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea răspunsului. In masura
in care nu primiti un raspuns in termenul legal 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, puteti adresa o reclamaţie
administrativă conducătorului autorităţii căreia i-a fost solicitată informaţia. In cazul
in care in urma reclamantiei nu s-a rezolvat situatia in mod favorabil, va puteti
adresa tribunalului (secţia de contencios administrativ) în a cărei rază teritorială
domiciliati sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii, în termen de 30
de zile de la expirarea termenului legal in care trebuia sa primiti un raspuns.
Accesul la informatiile publice nu este limitat in timp, nu se prescrie, si nu este
conditionata nici de calitatea dumneavoastra de titulara, Legea nr. 544/2001 dand
dreptul la acces la informatiile publice si persoanelor din afara institutiilor/
autoritatilor publice.

Va rugam sa observati ca acest aspect nu face obiectul activitatii noastre. Cu
toate acestea, va precizam ca potrivit Legii nr. 50/1991, art. (14) valabilitatea
autorizaţiei se menţine în cazul schimbării investitorului, înaintea finalizării
lucrărilor, cu condiţia respectării prevederilor acesteia şi a înscrierii în cartea
funciară a modificărilor intervenite cu privire la drepturile reale imobiliare. Drept
urmare, este posibil acest transfer, dar cu conditia deschiderii succesiunii si a
operarii modificarilor survenite in cartea funciara a imobilului in cauza.
Intrebarea dumneavoastra nu se regaseste printre obiectivele noastre. Cu toate
acestea, in lipsa unor detalii cu privire la cazul dumneavoastra, va rugam sa
observati ca in prezent exista aceasta posibilitate. In aceasta ordine de idei, va
rugam sa va adresati organelor fiscale competente in vederea restituirii taxei de
poluare si in masura in care acest demers nu a dat rezultatele dorite, sa asesizati
instantele de judecata.
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Sunt obligate institutiile
publice, in cazul in care nu
au informatiile solicitate, sa
sugereze alte
departamente/institutii/siteuri pe care sa le
contactez/accesez?
Pentru facilitarea
comunicarii cu institutiile
statului, sunt acestea
obligate sa aiba si adresa
de email pentru relatia cu
publicul? (astfel incat sa nu
fie necesara trimiterea
solicitarii prin posta)

Da, institutiile publice au aceasta obligatie si mai mult decat atat, conform
Normelor Metodologice, persoana sau structura cariea i-a fost adresata o cerere
de informatii de interes public are obligatia de a inainta aceasta cerere institutiei/
autoritatii competente si de a informa solicitantul in termenul de 5 zile (art. 24,
Norme Metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001).
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Daca aveti cumva un
avocat care sa ma ajute sa
salvez o casa veche pe
Calea Victoriei?

Va rugam sa observati ca aspectul supus atentiei noastre nu face obiectul
discutiei propuse, insa va puteti adresa oricarui avocat specializat in spete de
contencios administrativ sau unor asociatii, de exemplu, Asociaţia pentru Protecţia
şi Documentarea Monumentelor şi Patrimoniului din România (PRO DO MO), ce
au ca si obiect de activitate conservarea monumentelor publice sau dezvoltarea
durabila.
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In ultimi ani am depus
multe cereri pe legea
544/2001 dar mereu
gasesc autoritatile o
chichita sa nu ti raspunda
la cererea concreta.
Ex: am cerut pe legea
544/2001 protectiei
consumatorului bucuresti
un proces verbal de
constatare in legatura cu o
reclamatie a mea catre ei
Raspuns este confidential
si nu il pot trimite spre
mine.
De asemenea am cerut
declaratii de avere si
interese ale unor angajati
din oficiul de protectie al
consumatorului bucuresti ,
nu au vrut sa mi le dea,
dupa ce am facut
reclamatie administrativa
mi au spus ca am dreptul
sa le primesc si le vor
trimite....dupa un an nu le
au trimis pe motiv ca
angajatul nu mai lucreaza
la ei. In spatele cererilor
mele sunt presupuneri
(inca) a unor fapte de
declaratii de avere in fals
dar si procese verbale
incheiate in favoarea celui
reclamat tot prin falsuri.

In situatia prezentata de catre dumneavoastra, art. 22 din Legea nr. 544/2001
prevede posibilitatea dumneavoastra de a inainta o actiune in contencios
administrativ la tribunalul in a carei raza teritoriala se afla sediul institutiei sau
domiciliul dumneavoastra.
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Conform dispozitiilor Legii nr. 544/2001, institutiile sau autoritatile publice, in cazul
in care sunt intrunite conditiile tehnice necesare, pot primi solicitarea si in format
electronic (art. 7, alin. 3, Legea nr. 544/2001).
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Spitalele judetene (sau
institutiile sanitare publice,
in general), finantate prin
contract cu Casa de
Sanatate si, partial, de la
bugetul judetului, sunt
obligate sa respecte
prevederile Legii nr.
544/2001 si celelalte
prevederi legale privind
informatiile de interes
public?
Am trimis cerere pe legea
544/2001 inspectoratului de
politie a mun bucuresti
cerand declaratii de avere
si interese a unui politist
angajat la acestia.
Am prrimit jumatati de
pagini imprimate din care
nu se putea citi nimic ....
Acesta este modul general
de colaborare cu
autoritatile.
Societatile comerciale
constituite de consiliile
locale, respectiv judetene
(in general in zona
serviciilor publice de
transport local, salubrizare,
apa-canal, energie termica
etc.), la care actionar
majoritar sau unic este
Consiliul Local/Judetean,
sunt obligate sa respecte
prevederile Legii nr.
544/2001 si celelalte
prevederi legale privind
informatiile de interes
public?
1. Prin OUG75/2005
(aprobata prin Legea
87/2006) a fost introdusa in
scolile si universitatile din
Romania o asa-zisa
"asigurare a calitatii
educatiei" - plina de erori
conceptuale grave, confuzii
si lacune - care de fapt
simuleaza ceea ce este
asigurarea calitatii in mediul
de afaceri (uzurpand
sintagma "asigurarea
calitatii" intrucat nu
respecta definitia stabilita
prin standardele
internationale) si mimeaza
satisfacerea cerintelor

Da, incadrandu-se in definitia data de legea 544/2001 pentru autoritate sau
institutie publica.

In acest caz se poate depune o reclamatie impotriva celui care a fost desemnat de
institutie pentru aplicarea Legii nr. 544/2001 (art. 21 din Legea nr. 544/2001)
urmand a se solicita informatiile in format vizibil, transmiterea incompleta
neputand fi considerata ca avand caracterul juridic al unui raspuns complet.

Organizatiile numite de dumneavostra se incadreaza in definitia data de art. 2 al
Legii nr. 544/2001 pentru autoritate sau institutie publica, astfel le revin aceleasi
obligatii si conditii privind furnizarea de informatii de interes public.

Pentru modificarea unui act normativ al Parlamentului Romaniei, art. 74 din
Constitutie va garanteaza dreptul la initiativa legislativa cetateneasca. In conditiile
acestui articol puteti face acest lucru avand sustinerea a 100.000 de cetateni cu
drept de vot din cel putin un sfert din judetele tarii.
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tuturor partilor
interesate...Desi in ultimii
10 ani s-au publicat sute de
articole, comunicari,
dizertatii si teze de doctorat
privind totala INEFICIENTA
a acestei abordari
pseudostiintifice
dambovitene, toate
solicitarile de anulare/
refacere a legislatiei
aferente au ramas fara
raspuns. Intrebare: CUM
AR PUTEA SOCIETATEA
CIVILA DETERMINA
PARLAMENTUL SI
COMISIILE PENTRU
INVATAMANT SA AIBA IN
VEDERE ANULAREA/
REFACEREA LEGII
87/2006 in paralel cu
refacerea LEN? Mentionez
ca o asemenea lege

dedicata exclusiv
asigurari calitatii
educatiei si un organism
de tip ARACIP nu exista
in statele membre ale
UE.
216

Doresc sa stiu daca C.S.M
are obligatia legala de a
respecta in totalitate
ORDONANTA 27/2002,
modificata si completata
prin L.233/2002. Ma refer in
mod special la art.6 indice
1 din respectiva
ORDONANTA.
ART. 6^1
Petitiile gresit indreptate vor
fi trimise in termen de 5 zile
de la inregistrare de catre
compartimentul prevazut la
art. 6 alin. (1) autoritatilor
sau institutiilor publice care
au ca atributii rezolvarea
problemelor sesizate,
urmand ca petitionarul sa
fie instiintat despre
aceasta.
In cazul in care C.S.M. nu
are aceasta obligatie legala
solicit sa se precizeze actul
normativ care
reglementeaza acest lucru.

Va rugam sa observati ca intrebarea dumneavoastra nu face obiectul activitatii
noastre. Precizam, insa, ca, in opinia noastra, si Consiliul Superior al Magistraturii
se incadreaza in definitia art. 2 al Ordonantei nr. 27/2002 de institutie sau
autoritate publica, deci i se aplica in totalitate.
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In campania publica
promovata de "Romania
Curata" referitoare la
taierea la ras a padurilor, a
venit din partea unor
oameni bine documentati
propuneri logice de
protectie a padurilor de
lacomia capitalistilor
verosi.Aceste propuneri au
fost colectate si prelucrate
catre Coaliţia de Mediu din
România si depuse la
Parchetul General de pe
Înalta Curte de Casație și
Justiție, Ministerul Mediului,
Apelor și Pădurilor și Garda
Naționala de Mediu ca un
document de poziție cu
privire la problemele
urgente de mediu din
România.
Intrebare : S-au introdus
aceste propuneri in Legea
care aduce o serie de
modificari si de completari
la Codul silvic cunoscuta ca
Legea 46/2008 ?
In cazul in care C.S.M nu a
respectat art.6 indice 1 din
ORDONANTA 27/2002,
unde ma pot adresa cu o
petitie pentru solutionare in
vederea obligarii acestei
institutii la obtinerea unui
raspuns clar si explicit si sa
aflu daca petitiile mele au
fost indreptate catre o alta
institutie abilitata sa
solutioneze petitiile si care
este aceasta institutie?
Cand capitala Romaniei va
avea 1 primar nu 15 primari
si 266 consilieri?
Reastructurare si
Reformare. Prea multi
gangavi si nimic.

Când se va aplica Legea
salarizării unice?

In urma studierii legii, se va putea observa daca modificarile propuse au fost
introduse. In masura in care nu s-a tinut cont de ele, se poate apela la institutia
initiativei legislative, care este garantata prin Constitutie. In acest sens, exista
posibilitatea de a se apela la deputatul sau senatorul din circumpscriptia unde
domiciliati. In cazul in care nu apelati la persoanele sus amintite, Constitutia
prevede ca initiativa legislativa poate fi manifestata de 100.000 de cetăţeni cu
drept de vot. De asemenea, in Constitutie se prevede ca cetăţenii care îşi
manifestă dreptul la iniţiativă legislativă trebuie să provină din cel puţin un sfert din
judeţele ţării, iar în fiecare din aceste judeţe, respectiv în municipiul Bucureşti,
trebuie să fie înregistrate cel puţin 5.000 de semnături în sprijinul acestei
iniţiative.Va precizam, insa, ca schimbarile propuse, precum orice alta lege,
trebuie sa fie promulgate in final de catre Parlament. Totodata, precizam ca in
cadrul dezbaterilor publice cu privire la actele normative, autoritatile publice
primesc recomandari, propuneri, dar nu sunt obligate sa le preia in textul legislativ,
dar sun obligate sa isi motiveze refuzul de a le lua in considerare la conceperea
actelor normative aflate in dezbatere.

Am dori sa va atragem atentia ca intrebarea dumneavoastra nu face obiectul
activitatii noastre. Va putem spune ca si Consiliul Superior al Magistraturii se
incadreaza in definitia art. 2 al Ordonantei nr.27/2002 de institutie sau autoritate
publica, deci i se aplica in totalitate. In cazul in care va considerati vatamat de
unele din actiunile sau actele institutiei amintite puteti adresa o reclamatie la
conducatorul institutiei sau in instanta de contencios administrativ competenta.

Va rugam sa observati ca aspectul supus atentiei noastre nu face obiectul
activitatii noastre. Va precizam, insa ca, initiativa legislativa va este garantata prin
Constitutie si puteti in acest sens sa apelati la deputatul sau senatorul din
circumpscriptia unde domiciliati. In cazul in care nu apelati la persoanele sus
amintite, Constitutia prevede ca initiativa legislativa poate fi manifestata de
100.000 de cetăţeni cu drept de vot. De asemenea, in Constitutie se prevede ca
cetăţenii care îşi manifestă dreptul la iniţiativă legislativă trebuie să provină din cel
puţin un sfert din judeţele ţării, iar în fiecare din aceste judeţe, respectiv în
municipiul Bucureşti, trebuie să fie înregistrate cel puţin 5.000 de semnături în
sprijinul acestei iniţiative.Va precizam, insa, ca schimbarile propuse, precum orice
alta lege, trebuie sa fie promulgate in final de catre Parlament.
Va rugam sa observati ca acest aspect nu face obiectul activitatii noastre. In
masura in care considerati necesara cercetarea acestei situatii, va recomandam
sa va adresati unui organism specializat precum Autoritatea Nationala a
Functionarilor Publici.
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Cum pot obţine un
document care să specifice
suprafaţa unei case din
Cernăuţi, pentru care sper
să obţin despăgubiri?
Astazi am 215 zile de arest
la domiciliul. Tot astazi mi
s-a dat control judiciar dar
nu am voie pe motiv ca nu
este definitiv si va trebui s-a
astept solutionarea
contestatiei de la Curtea de
Apel Alba-Iulia ,deci raman
tot in arest la domiciliul ,
legea spune ca este
neconstitutional arestul la
domiciliul si ar trebui s-a
inceteze aceasta masura,
dar vad ca numai pentru
unele persoane este !

Va rugam sa observati ca acest aspect nu face obiectul activitatii noastre. In
masura in care considerati necesara cercetarea acestei situatii, va recomandam
sa va adresati unui organism specializat in domeniul publicitatii imobiliare precum
un expert cadastral si ulterior instantelor de judecata.
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Cand va fi actualizata legea
230? Un imobil este o
constructie indivizibila,
perpetu si fortata. Pai ce se
reabiliteaza asociatiiole sau
cladirea,ce se asigura
obligatoriu,cladirea sau
unitatile locative?
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In cat timp trebuie sa fie
anuntat ,un proprietar de
teren, de faptul ca terenul
sau a fost transferat in alt
judet.
De ce la o petitie adresata
Ministrului Apararii
Romaniei, rapsunsul primit
a fost unul extrem de
confuz si nu nici pe
aproape de subiectul
solicitat?
Ce as putea face daca sunt
implicat in sistem?
Cum as putea stii care sunt
termenele de raspuns
practicate de fiecare
institutie in parte? (in mod
particular al unei primarii
comunale)
Care este legislatia
specifica, drepturile
cetateanului, termenii si
timpii pe care sa ii cunosc

Intrebarea adresata nu face obiectul activitatii noastre. Va precizam, insa ca,
initiativa legislativa va este garantata prin Constitutie si puteti in acest sens sa
apelati la deputatul sau senatorul din circumpscriptia unde domiciliati. In cazul in
care nu apelati la persoanele sus amintite, Constitutia prevede ca initiativa
legislativa poate fi manifestata de 100.000 de cetăţeni cu drept de vot. De
asemenea, in Constitutie se prevede ca cetăţenii care îşi manifestă dreptul la
iniţiativă legislativă trebuie să provină din cel puţin un sfert din judeţele ţării, iar în
fiecare din aceste judeţe, respectiv în municipiul Bucureşti, trebuie să fie
înregistrate cel puţin 5.000 de semnături în sprijinul acestei iniţiative.Va precizam,
insa, ca schimbarile propuse, precum orice alta lege, trebuie sa fie promulgate in
final de catre Parlament.
Va rugam sa observati ca acest aspect nu face obiectul activitatii noastre. In
masura in care considerati necesara cercetarea acestei situatii, va recomandam
sa va adresati unui organism specializat in domeniul publicitatii imobiliare.
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Va rugam sa observati ca aspectul supus atentiei noastre nu face obiectul
activitatii noastre. Din detaliile furnizate, in masura in care in care erati in etapa
urmaririi penale si durata de 180 de zile de arest la domiciliu a fost depasita, va
precizam ca pentru orice cerere in legatura cu masurile dispuse va puteti adresa
instantelor de judecata pentru ca acestea sunt singurele in masura sa solutioneze
o situatie de acest tip. Masura controlului judiciar se dispune in cazul in care
există probe sau indicii temeinice din care rezultă suspiciunea rezonabilă că o
persoană a săvârşit o infracţiune şi dacă sunt necesare în scopul asigurării bunei
desfăşurări a procesului penal, al împiedicării sustragerii suspectului ori a
inculpatului de la urmărirea penală sau de la judecată ori al prevenirii săvârşirii
unei alte infracţiuni. Aceasta masura nu poate fi dispusă, confirmată, prelungită
sau menţinută dacă există o cauză care împiedică punerea în mişcare sau
exercitarea acţiunii penale. In situatia in care va aflati intr-una situatiile mentionate
sau daca masura preventiva a controlului judiciar nu este proporţională cu
gravitatea acuzaţiei aduse şi necesară pentru realizarea scopului urmărit prin
dispunerea acesteia, va recomandam sa va adresati organelor de urmarire penala
si instantelor de judecata competente.

Conform art. 21 din Legea nr. 544/2001, puteti inainta o reclamatie la
conducatorul unitatii institutiei sau autoritatii publice impotriva angajatului
desemnat. In cazul in care nici aceasta nu primeste un raspuns multumitor, aveti
posibilitatea indreptarii impotriva institutiei/ autorii publice in instanta de contencios
administrativ competenta.

Termenele de raspuns sunt obligatorii oricaror institutii si definite in Legea nr.
544/2001: - 5 zile in cazul unui refuz sau retrimitere a cererii de informatii de
interes public catre o alta institutie, - 10 zile pentru raspunsurile simple sau pentru
anuntarea persoanelor nevoii de mai mult timp pentru raspunsuri complexe, - 30
de zile pentru raspunsuri complexe.
In masura in care cererea de informatii se refera la informatii de interes public,
temeiul juridic este Legea nr. 544/2001 si Normele Metodologice din 07.02.2002
(de aplicare a Legii nr. 544/2001).
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atunci cand formulez o
cerere?
Care sunt caile de atac la
un raspuns ce ma
nemultumeste?
Cum se poate verifica buna
credinta a unei institutii a
statului, menita sa-si
serveasca cetatenii si nu
interesul institutional (mai
ales cand are monopol)?
Cum formulez o cerere de
informatii catre o institutie?
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Bugetele alocate de MTS
pentru concursurile de
proiecte către Direcțiile
Județene de Tineret și
Sport din țară în anii 2014
și 2015. Vă rog să îmi
detaliați sumele alocate pe
județe și pe ani.
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1. Organizațiile participante
în procesul de adoptare a
Strategiei Naționale în
domeniul politicii de tineret
pentru perioada 2015-2020,
personale consultate și
calitatea lor, structurile nonguvernamentale prezente
la consultări, propunerile
formulate de acestea etc.
2. Planul de aplicare a
prevederilor Strategiei
Naționale în domeniul
politicii de tineret pentru
perioada 2015-2020 și
bugetele destinate în acest
sens.
Cum pot obliga o autoritate
publica sa imi raspunda la
o solicitare de informatii?
De pilda am adresat o
intrebare STS: cum pot
surzii sa acceseze 112. In
loc de raspuns scris am
primit un telefon in care se
amana raspunsul si apoi
tacere.Nu am mai primit
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Conform art. 21 din Legea nr. 544/2001, puteti inainta o reclamatie la
conducatorul unitatii institutiei sau autoritatii publice impotriva angajatului
desemnat. In cazul in care nici aceasta nu primeste un raspuns multumitor, aveti
posibilitatea indreptarii impotriva institutiei/ autorii publice in instanta de contencios
administrativ competenta.
De principiu, buna credinta a unei persoane fizice sau juridice este prezumata, dar
daca sunteti de parere ca nu acesta este cazul sau va considerati lezat de
actiunile/actele institutiei puteti sa apelati la instanta de contencios administrativ
competenta.

In Normele Metodologice din 07.02.2003 de aplicare a Legii nr. 544/2001, anexele
1, 2a si 2b prezinta modelul de formularelor-tip de cerere de informatii de interes
public si de reclamatie administrativa. Acestea se pot depune prin mijloacele de
corespondenta ale institutiei.
Va rugam sa observati in acest sens ca puteti adresa o cerere de informatii
Ministerului amintit, urmarind formularele-tip pentru cererile de informatii de
interes public din anexa 1 a Normelor Metodologice din 07.02.2002 de aplicare a
Legii nr.544/2001, folosind caile de comunicare (adresa fizica, e-mail sau fax)
publicare de MTS. Potrivit Legii nr. 544/2001, solicitarea dumneavoastra trebuind
sa cuprinda următoarele elemente: a) numele institutiei la care se adresează
cererea; b) informaţia solicitată, astfel încât să permită identificarea informaţiei
solicitate; c) numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la
care se solicită primirea răspunsului. Totodata, precizam, ca in baza legii nr.
544/2001, autorităţile publice sunt obligate să dea din oficiu publicităţii un raport
periodic de activitate, cel puţin anual, care va fi publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a. In acest sens, puteti verifica si publicatia mentionata
pentru detaliile solicitate.
Puteti adresa o cerere de informatii Ministerului amintit, urmarind formularele-tip
pentru cererile de informatii de interes public din anexa 1 a Normelor
Metodologice din 07.02.2002 de aplicare a Legii 544/2001, folosind caile de
comunicare (adresa fizica, e-mail sau fax) publicare de MTS.Potrivit Legii nr.
544/2001, solicitarea dumneavoastra trebuind sa cuprinda următoarele elemente:
a) numele institutiei la care se adresează cererea; b) informaţia solicitată, astfel
încât să permită identificarea informaţiei solicitate; c) numele, prenumele şi
semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea răspunsului.
Totodata, precizam, ca in baza legii nr. 544/2001, autorităţile publice sunt obligate
să dea din oficiu publicităţii un raport periodic de activitate, cel puţin anual, care va
fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. In acest sens, puteti
verifica si publicatia mentionata pentru detaliile solicitate.

Potrivit Legii nr. 544/2001, impotriva unui refuz tacit sau explicit de a raspunde la
o cerere de informatii de interes public aveti posibilitatea depunerii unei reclamatii
la conducerea institutiei sau autoritarii publice careia i-ati inaintat cererea initiala,
urmand sa primiti ca raspuns informatiile cerute si sanctiunile aplicate persoanelor
responsabile. Daca nici acest raspuns nu este multumitor, puteti introduce o
actiune la instanta de contencios administrativ competenta.
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De ce exista diferenta
dintre abordarea si
finantarea institutiilor de
stat si cele private in
Republica Moldova?
Institutiile publice refuza sa
ofere raspunsuri asociatiilor
obstesti, pe motiv ca
acestea nu sunt subiect al
legii accesului la informatii.
Ce se poate intreprinde?
Cum pot sa fie sanctionate
autoritatile publice care nu
ofera raspuns in termen
legal? Vreau sa stiu exact
pasii.

In județul Neam, nici acum
nu s-au dat diferențele
salariale promise de
Guvern, in martie, act
semnat de ministrul penal
chiar inainte de a-si da
demisia penru a fi
anchetat/arestat . Este
vorba de ultima transa. În
alte judete acesti bani s-au
dat inca din martie-aprilie
2015. Sindicalistii din
învatamantul nemțean
dorm bine-mersi.
Cand legea de infiintare si
functionare va fi insotita le
softul unitar de calcul ,care
va contine toate datele
tehnice,financiar contabile
,imagine,identitate si iclusiv
cartea de imobil,au trecut
aproape 20 de ani,sau este
necesar sa mai treaca inca
un mileniu?

Va rugam sa observati ca sistemul de drept al Republicii Moldova nu face parte
din competenta noastra.

Va rugam sa observati ca sistemul de drept al Republicii Moldova nu face parte
din competenta noastra, dar ca principiu, in legislatia romaneasca, mai exact
Legea nr. 544/2001, orice persoana fizica sau juridica se poate adresa unei
institutii/autoritati publice cu o cerere de informatii de interes public.

Potrivit Legii nr. 544/2001, ca procedura, va puteti adresa institutiei in cauza
verbal, în scris sau prin e-mail, solicitarea dumneavoastra trebuind sa cuprinda
următoarele elemente: a) numele institutiei la care se adresează cererea; b)
informaţia solicitată, astfel încât să permită identificarea informaţiei solicitate; c)
numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită
primirea răspunsului. In masura in care nu primiti un raspuns in termenul legal 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,
puteti adresa o reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii căreia i-a fost
solicitată informaţia. In cazul in care in urma reclamantiei nu s-a rezolvat situatia in
mod favorabil, va puteti adresa tribunalului (secţia de contencios administrativ) în
a cărei rază teritorială domiciliati sau în a cărei rază teritorială se află sediul
autorităţii, în termen de 30 de zile de la expirarea termenului legal in care trebuia
sa primiti un raspuns.
Va rugam sa observati ca intrebarea dumneavoastra nu face parte din obiectul
activitatii noastre. Cu toate acestea va putem spune ca, in cazul dumneavoastra,
puteti adresa institutiei responsabile cu plata salariilor angajatilor din sistemul de
invatamant o cerere de informatii de interes public (in sensul Legii nr. 544/ 2001)
sau o petitie (in sensul Ordonantei nr.27/2002).

Va rugam sa observati ca aspectul supus atentiei noastre nu face obiectul
activitatii noastre. Va precizam, cu toate acestea ca, in masura in care considerati
oportuna initirea unor astfel de demersuri va recomandam sa va adresati unui
organism abilitat in acest sens, respectiv deputatului, senatorului din
circumscriptia in care aveti domiciliul. Acest drept de initiativa legislativa va este
garantat prin Constitutie, iar in cazul in care nu apelati la persoanele sus amintite,
Constitutia prevede ca initiativa legislativa poate fi manifestata de 100.000 de
cetăţeni cu drept de vot. De asemenea, in Constitutie se prevede ca cetăţenii
care îşi manifestă dreptul la iniţiativă legislativă trebuie să provină din cel puţin un
sfert din judeţele ţării, iar în fiecare din aceste judeţe, respectiv în municipiul
Bucureşti, trebuie să fie înregistrate cel puţin 5.000 de semnături în sprijinul
acestei iniţiative.Va precizam, insa, ca schimbarile propuse, precum orice alta
lege, trebuie sa fie promulgate in final de catre Parlament.
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Pentru faptul că în
septembrie 2008-august
2009 am fost in concediu
medical cu diagnostic TBC
ganglionar, secretara mea
a aplicat un procent
diminuat de recalculare a
diferențelor salariale pentru
toți anii, pentru că ” așa a
considerta că este corect”
(am citat cuvintele ei).
Pentru toți acești ani colegii
mei primeu între 1400 1700
diferențe, iar eu doar între
450-550. Am făcut petiție la
Inspectoralul Școlar Neamț,
și la Curtea de Conturi
Neamț încă din 29
decembrie 2014 prin care
am cerut să se verifice
discrimanrea la care am
fost supusă și ce s-a făcut
cu banii ce mi s-au oprit în
mod ilegal. Direcțiunea
școlii Nu a dorit să-mi facă
cunoscut diferențele ce mi
se cuvin. Nici de la Curtea
de Conturi nu am primit nici
un răspuns. Lucrez la
Școala ”Al. I. Cuza” Roman
Cand Bucurestiul va avea o
lege ,unde in lume mai
gasiti o capitala care are 15
primari si 266
consilieri,care au numai
drepturi,privilegii ,contracte
supraevaluate si nici o
responsabilitate.1 singur
primar este deajuns,si
6x10=60 consilieri dintre
care vor fi alesi 6 consilieri
care vor fi vice la capitala
cu contracte de
performanta,iar restul
6x9(consilieri la
sectoare)=54 si consileri la
capitala.

Desi intrebarea dumneavoastra nu face parte din obiectul activitatii noastre, va
precizam ca, in cazul dumneavoastra, va puteti adresa instantei de contencios
administrativ de pe raza sediului institutiei responsabile pentru calculul diferentelor
salariale sau al domiciliului dumneavoastra.

Va rugam sa observati ca aspectul supus atentiei noastre nu face obiectul
activitatii noastre. Va precizam, cu toate acestea ca, in masura in care considerati
oportuna initirea unor astfel de demersuri va recomandam sa va adresati unui
organism abilitat in acest sens, respectiv deputatului, senatorului din
circumscriptia in care aveti domiciliul. Acest drept de initiativa legislativa va este
garantat prin Constitutie, iar in cazul in care nu apelati la persoanele sus amintite,
Constitutia prevede ca initiativa legislativa poate fi manifestata de 100.000 de
cetăţeni cu drept de vot. De asemenea, in Constitutie se prevede ca cetăţenii
care îşi manifestă dreptul la iniţiativă legislativă trebuie să provină din cel puţin un
sfert din judeţele ţării, iar în fiecare din aceste judeţe, respectiv în municipiul
Bucureşti, trebuie să fie înregistrate cel puţin 5.000 de semnături în sprijinul
acestei iniţiative.Va precizam, insa, ca schimbarile propuse, precum orice alta
lege, trebuie sa fie promulgate in final de catre Parlament.
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Au trecut peste 500 de zile
si pana in prezent nu am
primit o noua autorizatie de
mediu.

Va precizam ca orice nerespectare a legii poate fi sesizata autoritatii sau institutiei
publice care nu o respecta si in masura in care raspunsul cu privire la sesizare nu
este satisfacator, va puteti adresa instantelor de judecata in temeiul Legii nr.
554/2004. Legea nr. 554/2004 da dreptul oricarei persoane care se consideră
vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de către o autoritate
publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei
cereri, sa se adreseze instanţei de contencios administrativ competente, pentru
anularea actului, recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim şi
repararea pagubei ce i-a fost cauzată. Interesul legitim poate fi atât privat, cât şi
public. Se poate adresa instanţei de contencios administrativ şi persoana
vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim printr-un act administrativ
cu caracter individual, adresat altui subiect de drept. Astfel, va puteti adresa
tribunalului (secţia de contencios administrativ) în a cărei rază teritorială
domiciliati sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii, în termen de 30
de zile de la expirarea termenului legal in care trebuia sa primiti un raspuns.
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Am inaintat o plangere
prealabila la Consiliul Local
pentru
abrogarea/revocarea unei
HCL si am primit un
raspuns evaziv care nu
justifica proiectul de
hotarare dar care nici nu
abroga hotararea. Ce ma
sfatuiti in acest caz? Pot sa
va depun plangerea
prealabila si raspunsul
pentru a putea fi evaluata
speta.
Ce am putea face pentru ca
informatiile publice sa fie
mult mai usor accesibile
pentru cetateni, atat in
format online cat si pe
hartie? De exemplu, mie
imi trebuiesc anumite
informatii pentru tema de
licenta, iar programul
primariei pentru lucrul cu
publicul este cel mai prost
posibil - 9-17 sau cel mai
des - 9-15, exact in timpul
cand lumea e la
facultate/servici. Cum ati
putea rezolva aceasta
problema?
Ce ar trebui sa facem noi
cetatenii ca sa convingem
primaria/politia sau altceva,
ca sa faca treceri la toate
intersectiile intre strazile
secundare si cele principale
si unde mai este nevoie?

Va rugam sa observati ca in temeiul Legii nr. 554/2004, in masura in care va
considerati lezata de acea decizie, puteti inainta o actiune tribunalului (secţia de
contencios administrativ) în a cărei rază teritorială domiciliati sau în a cărei rază
teritorială se află sediul autorităţii, în termen de 30 de zile de la expirarea
termenului legal in care trebuia sa primiti un raspuns sau ati primit un raspuns
necorespunzator.
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Va rugam sa observati ca, pe langa programul de la ghiseu, conform normelor
metodologice pentru Legea nr. 544/2001, informatiile de interes public pot fi
solicitate si comunicate si in format electronic (prin e-mail). Majoritatea institutiilor/
autoritatilor publice au publicata si o adresa de e-mail de contact pentru
departamentul/ persoana insarcinata cu atributii in sfera informatiilor de interes
public.

Va rugam sa observati ca aspectul supus atentiei noastre nu face obiectul
activitatii noastre. Va precizam, insa, ca in regulamentele de organizare si
functionare a fiecarui consiliul local exista proceduri privind initierea proiectelor de
hotarari prin initiativa cetateneasca. Totodata, va recomandam sa va adresati unui
organism abilitat in acest sens, respectiv deputatului, senatorului din
circumscriptia in care aveti domiciliul. Acest drept de initiativa legislativa va este
garantat prin Constitutie, iar in cazul in care nu apelati la persoanele sus amintite,
Constitutia prevede ca initiativa legislativa poate fi manifestata de 100.000 de
cetăţeni cu drept de vot. De asemenea, in Constitutie se prevede ca cetăţenii
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care îşi manifestă dreptul la iniţiativă legislativă trebuie să provină din cel puţin un
sfert din judeţele ţării, iar în fiecare din aceste judeţe, respectiv în municipiul
Bucureşti, trebuie să fie înregistrate cel puţin 5.000 de semnături în sprijinul
acestei iniţiative.
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Cum obtin copie dupa
documente ce ma privesc
de la institutii publice care
refuza sa mi le puna la
dispozitie, spunand ca nu
fac obiectul legii 544? Este
vorba despre o adresa
emisa de ANR catre
Primarie, care face referire
la ea intr-o informare catre
Admin. Prezidentiala asadar toate institutii
publice, care circula un
document intre ele, dar la
care eu n u am acces.
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Cum obtin documente din
dosarul unei licitatii publice
cu fonduri EU pe care am
pierdut-o si care a fost
fraudata de catre agentia
care a derulat contractul?
Le-am argumentat ca este
un contract public finalizat
si ca legea le interzice
secretizarea elementele
acestuia. Raspunsul lor
este ca documentele contin
date cu caracter personal si
ca nu pot fi facute public.

In primul rand, informatiile pe care doriti sa le solicitati ar trebui sa se incadreze in
notiunea de informatii publice, astfel cum sunt definite de Legea nr. 544/2001.
Faptul ca un document face obiectul corespondentei unor institutii publice, nu
inseamna automat ca reprezinta informatie publica. Cu aceasta ocazie, va
precizam ca toate persoanele au dreptul la informatii publice. Astfel, informatie
publica poate fi orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile
unei autorităţi/instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de
exprimare a informaţiei. In al doilea rand, ca procedura, va puteti adresa institutiei
in cauza verbal, în scris sau prin e-mail, solicitarea dumneavoastra trebuind sa
cuprinda următoarele elemente: a) numele institutiei la care se adresează
cererea; b) informaţia solicitată, astfel încât să permită identificarea informaţiei
solicitate; c) numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la
care se solicită primirea răspunsului. In masura in care nu primiti un raspuns in
termenul legal 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, puteti adresa o reclamaţie administrativă conducătorului
autorităţii căreia i-a fost solicitată informaţia. In cazul in care in urma reclamantiei
nu s-a rezolvat situatia in mod favorabil, va puteti adresa tribunalului (secţia de
contencios administrativ) în a cărei rază teritorială domiciliati sau în a cărei rază
teritorială se află sediul autorităţii, în termen de 30 de zile de la expirarea
termenului legal in care trebuia sa primiti un raspuns.
Potrivit OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de
servicii, in vederea soluţionării contestaţiilor pe cale administrativ-jurisdicţională,
aveti dreptul să notificati autoritatea contractantă cu privire la pretinsa încălcare a
dispoziţiilor legale şi la intenţia de a sesiza Consiliul Naţional de Soluţionare a
Contestaţiilor. Ulterior, in masura in care decizia autoritatii contractante nu este
satisfacatoare, puteti sa va adresati Consiliului Naţional de Soluţionare a
Contestaţiilor. Daca in continuare decizia Consiliului Naţional de Soluţionare a
Contestaţiilor nu este favorabila, puteti sesiza instantele de judecata competente,
respectiv plângerea formulată împotriva deciziei pronunţate de Consiliu este
curtea de apel, secţia de contencios-administrativ şi fiscal în a cărei rază se află
sediul autorităţii contractante. Amintim totusi dispozitiile art. 215 din OUG nr.
34/2006, conform carora dosarul achizitiei publice are caracter de document
public, in forma in care se afla la momentul solicitarii accesului la informatiile din
cuprinsul acestuia. Accesul persoanelor la aceste informaţii se realizeaza cu
respectarea termenelor si procedurilor prevazute de reglementarile legale privind
liberul acces la informatiile de interes public.Totodata, intr-adevar, daca anumite
documente contin date cu caracter personal, acestea nu pot fi divulgate decat in
anumite conditii, de exemplu, in fata organelor de urmarire penala sau a
instantelor de judecata. Cu privire la aspectul prezentat in legatura cu notificarea
neprimita prin posta, din informatiile furnizate, va recomandam sa va adresati
oficiului postal in vederea remedierii situatiei. In masura in care veti obtine
respectiva notificare, puteti sesiza instante cu calea de atac extraordinara a
revizuirii.
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Am pus o intrebare
primarului dar si
presedintelui de sedinta al
Consiliului local Turda
despre contracte, deplasări
etc. ale celor de la
societatea cu capital 100%
de la bugetul local, Turda
Salina Durgau. Primarul ma instiintat ca a directionat
cererea mea spre
conducerea Salinei. De
atunci au trecut doua luni si
nu am primit raspuns. Pe
cine sa actionez in instanta
sau ce sa fac?
Am solicitat sumele
achitate avocatilor care l-au
reprezentat pe primar in
instanta, suma achitata
fiecarui avocat, natura
procesului, care au fost
reclamațiile sau acuzațiile,
stadiul acestor procese si
documentele in baza carora
a fost angajat avocatul. In
raspunsul primit mi se
spune ca informatiile
referitoare la avocatii care
au aparat interesele
primarului, respectiv ale
Consiliului local, natira
proceselor intentate,
onorariile percepute, fac
obiectul unor acte
intuitubpersonae, care au
putere de lege intre partile
contractante. Apoi se
precizeaza ca la art. 12 alin
1 lit. C s D se stipuleaza in
mod imperativ ca sunt
exceptate de la liberul
acces al persoanelor
informatiile referitoare la:
activitatile comerciale sau
financiare, daca
publicitatea acestora aduce
atingere dreptului de
proprietate intelectuala ori
industriala, precum si
principiului concurentei
loiale, potrivit legii. La fel si
datele personale asa ca ei
sunt imposibilitatea de a-mi
da un raspuns. Mi se mai
spune ca acele contracte
incheiate contin in mod
exprez, clauze de

Dat fiind faptul ca ati mentionat ca sunteti jurnalist, argumentul utilizat in scopul
comunicarii informatiilor in timp util isi are temeiul tot in Legea nr. 544/2001, la art.
8 (5) potrivit caruia informaţiile de interes public solicitate verbal de către
mijloacele de informare în masă vor fi comunicate, de regulă, imediat sau în cel
mult 24 de ore. De asemenea, normele metodologice de aplicare a acestei legi
prevad la art. 29 ca structurile sau persoanele responsabile de relaţia cu presa a
instituţiei sau autorităţii publice respective au, printre altele, obligatia să furnizeze
ziariştilor, prompt şi complet, orice informaţie de interes public care priveşte
activitatea instituţiei sau autorităţii publice pe care o reprezintă. In situatia in care
aceste argumente nu dau rezultate, puteti intai sa depuneti o reclamaţie
administrativa conducătorului autorităţii căreia i-a fost solicitată informaţia. In cazul
in care in urma reclamantiei nu s-a rezolvat situatia in mod favorabil, sau fara a
mai face aceasta reclamatie, va puteti adresa tribunalului (secţia de contencios
administrativ) în a cărei rază teritorială domiciliati sau în a cărei rază teritorială se
află sediul autorităţii, în termen de 30 de zile de la expirarea termenului legal in
care trebuia sa primiti un raspuns.
Solutia poate fi, initial, depunerea unei reclamaţii administrative conducătorului
autorităţii căreia i-a fost solicitată informaţia. Din detalii supuse atentiei noastre,
intelegem ca dumneavoastra deja ati realizat acest prim demers, care nu s-a
rezolvat situatia in mod favorabil. In continuare va puteti adresa tribunalului (secţia
de contencios administrativ) în a cărei rază teritorială domiciliati sau în a cărei
rază teritorială se află sediul autorităţii, în termen de 30 de zile de la expirarea
termenului legal in care trebuia sa primiti un raspuns. Informatiile solicitate de
catre dumneavoastra nu se subsumeaza exceptiilor prevazute de Legea nr.
544/2001. Mai mult, potrivit art. 111 din Legea 544/2001 se prevede, ca orice
autoritate contractanta are obligaţia sa puna la dispoziţia persoanei fizice sau
juridice interesate contractele de achiziţii publice.
Amintim si dispozitiile art. 215 din OUG nr. 34/2006, conform carora dosarul
achizitiei publice are caracter de document public, in forma in care se afla la
momentul solicitarii accesului la informatiile din cuprinsul acestuia. Accesul
persoanelor la aceste informaţii se realizeaza cu respectarea termenelor si
procedurilor prevazute de reglementarile legale privind liberul acces la informatiile
de interes public.
Astfel, preturile contractelor de achizitie publica avand ca obiect servicii de
avocatura si/sau consultanta, durata acestora, precum și numele prestatorilor,
sunt, pe cale de consecinta, informatii publice, institutia fiind tinuta sa le furnizeze,
la cererea oricarei persoane.
In ceea ce priveste sustinerile cu privire la secretul profesional, respectiv
continutul contractului de asistenta juridica care, potrivit legii, are caracter
confidential, acesta vizeaza obligatiile avocatului fata de clientul sau, nu obligațiile
clientului – care este in acest caz autoritate publica – fata de public.
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confidentialitate, care
interzic aducerea la
cunostinta tertilor a
prevederilor contractuale.
Eu ce ar trebui sa fac
pentru a afla aceste
informatii?
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De ce nu se respecta Art.
305 al 3 din NCPP asa cum
spune cartea legi si
dreptatii ?
Care sunt procedurile de
achizitie a diverselor
contracte publice si ce
trebuie societatea civila sa
stie despre acestea ?

Care sunt bazele juridice
de contestare a unor
asemenea acihizitii publice
?
Cand vom scapa de
samsari-intermediari cu
interese la initiatori pentru
modificari,perfectionari a
legilor ,ex de luni de zile
cautam sa aflam adresa de
contact, nume a celor celor
din MRAP si ANRSC ori
altor institutii?

Dacă spitalul este obligat
să recunoască existența
circulației germenilor
patogeni care afectează
direct pacienții din spital,
sectie, poate si salon...
Dacă este direct

Va rugam sa observati ca aspectul supus atentiei noastre nu face obiectul
activitatii noastre. Cu toate acestea, va recomandam sa va adresati instantei care
nu a respectat articolul in cauza atacand hotararea data in cauza.
Procedurile de achizitie sunt reglementate in prezent, de OUG nr. 34/2006, cu
mentiunea ca din luna aprilie 2016 legislatia in materia achizitiilor publice se va
modifica si vor exista acte normative separate pentru achizitiile publice,
concesiuni, achizitiile sectoriale si contestatii publice. Societatea civila, precum si
orice persoana, are dreptul la informatiile publice, accesul fiind reglementat de
Legea nr. 544/2001. Amintim dispozitiile art. 215 din OUG nr. 34/2006, conform
carora dosarul achizitiei publice are caracter de document public, in forma in care
se afla la momentul solicitarii accesului la informatiile din cuprinsul acestuia.
Accesul persoanelor la aceste informaţii se realizeaza cu respectarea termenelor
si procedurilor prevazute de reglementarile legale privind liberul acces la
informatiile de interes public.
In prezent, temeiul juridic al contestatiilor in materia achizitiilor publice este, in
principal, OUG nr. 34/2006 cu mentiunea ca din luna aprilie 2016 legislatia in
materia achizitiilor publice se va modifica si pentru contestatii va exista un act
normativ separat.
In temeiul art. 5. (1) din Legea nr. 544/2001, autoritatile si instituţiile publice au
obligaţia să comunice din oficiu coordonatele de contact ale autorităţii sau
instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa
de e-mail şi adresa paginii de Internet. Din datele furnizate, intelegem solicitarea
adresata priveste Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile
Comunitare de Utilități Publice, care pe siteul institutiei
(http://www.anrsc.ro/contact/), la sectiunea contact mentioneaza datele sus
amintite: Str. Stavropoleos nr.6, Sector 3, Bucuresti – ROMANIA
Telefon:021/ 317.97.51
Fax:021/ 317.97.52
PROGRAM DE LUCRU:· luni-joi între orele 08.00 – 16.30 și vineri între orele
08.00 – 14.00. Cu privire la MRAP, sunt necesare mai multe detalii pentru
identificarea institutiei, dar va rugam sa aveti in vedere prevederile art. 5 (1) din
Legea nr. 544/2001
Va rugam sa observati ca aspectele supusa atentiei noastre nu fac obiectul
activitatii noastre. Cu toate acestea, potrivit Codului civil, orice persoana este
obligata sa repare integral prejudiciul cauzat din culpă, neglijență. In acest sens,
va recomandam sa va adresati instantelor de judecata pentru repararea
prejudiciului, in masura in care exista.
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responsabil de afectarea
unor pacienţi, din culpă,
neglijență.
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Dacă spitalul este obligat
să ofere date despre
nivelul, sumele cheltuite
direct pentru protecția
pacientului.
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Directorul executiv al
Instituţiei Publice „Unitatea
consolidată pentru
implementarea şi
monitorizarea Programului
de restructurare a
sectorului vitivinicol”
(UCIMPRSVV) Iurie
Brumărel conduce o
instituţie publică de circa
patru ani şi jumătate, însă
nu a depus niciodată
declaraţii de avere şi de
interese personale. Chiar
dacă este subiect al
declarării veniturilor şi
proprietăţilor, fiind salariat
din bani publici, el refuză să
depună declaraţiile
spunând că astfel ar
divulga informaţii cu
caracter personal. Moldova
Curată a cerut de la acest
funcţionar declaraţie sa de
avere, iar Iurie Brumărel
ne-a spus că informaţia
cerută conţine date cu
caracter personal. Toată
informaţia inclusă în
declaraţia de avere are un
caracter personal?

In primul rand, informatiile pe care doriti sa le solicitati ar trebui sa se incadreze in
notiunea de informatii publice, astfel cum sunt definite de Legea nr. 544/2001.
Astfel, informatie publica poate fi orice informaţie care priveşte activităţile sau
rezultă din activităţile unei autorităţi/instituţii publice, indiferent de suportul ori de
forma sau de modul de exprimare a informaţiei.Potrivit Legii nr. 544/2001,
instituţiile publice au obligaţia să comunice din oficiu sursele financiare, bugetul şi
bilanţul contabil, programele şi strategiile proprii, actualizate anual si sa le publice
intr-un buletin informativ. totodata, acestea sunt obligate să dea din oficiu
publicităţii un raport periodic de activitate, cel puţin anual, care va fi publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. In concluzie, daca datele respective
exista, ele trebuie comunicate. Insa, in masura in care informatia solicitata se
refera la realizarea unui studiu sau a unei statistici, pe care spitalul nu o are deja
redactata, el nu este obligat sa o realizeze, ci doar sa transmita informatiile. De
asemenea, informatia solicitata trebuie descrisa cu claritate, spre exemplu a se
arata mai exact la ce ne referim cand solicitam sumele referitoare la "protectia
pacientului"
Va rugam sa observati ca aspectul supus atentiei noastre nu face obiectul
activitatii noastre, cu atat mai mult cu cat aspectele precizare se supun legislatiei
din Republica Moldova. Va putem insa preciza ca, la nivel de legislatie
romaneasca, intr-adevar, declaratiile de avere si interese contin codul numeric
personal al declarantilor, care pot fi membrii consiliilor de administraţie, ai
consiliilor de conducere sau ai consiliilor de supraveghere, precum şi persoanele
care deţin funcţii de conducere în cadrul regiilor autonome de interes naţional sau
local, companiilor şi societăţilor naţionale sau, după caz, societăţilor comerciale la
care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar
sau semnificativ (persoane pe pozitii relativ similare pozitiei de director executiv
UCIMPRSVV). Totodata, potrivit legislatiei romanesti, mai exact potrivit Legii nr.
176/2010, institutiile publice au obligatia de afişare şi menţinere a declaraţiilor de
avere şi ale declaraţiilor de interese, pe pagina de internet a instituţiei, dacă
aceasta există, sau la avizierul propriu, în termen de cel mult 30 de zile de la
primire, prin anonimizarea adresei imobilelor declarate, cu excepţia localităţii unde
sunt situate, adresei instituţiei care administrează activele financiare, a codului
numeric personal, precum şi a semnăturii. Declaraţiile de avere şi declaraţiile de
interese se păstrează pe pagina de internet a instituţiei şi a Agenţiei Nationale de
Integritate pe toată durata exercitării funcţiei sau mandatului şi 3 ani după
încetarea acestora şi se arhivează potrivit legii.
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Un jurnalist este indreptatit,
conform Legii 544/2001, sa
solicite unei institutii publice
(primarie, de exemplu) copii
dupa ordine de plata si
contracte de prestari
servicii pentru organizarea
unor evenimente publice de
catre institutia respectiva
(exemplu: pentru
organizarea zilelor festive
ale unei localitati)? S-ar
justifica refuzul institutiei
publice de a furniza aceste
documente (clauze de
confidentialitate, siguranta
etc.)?
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Ce pot face daca nu
primesc raspunsul in timpul
prevazut de lege, in
contextul in care nu-mi
permit (financiar) sa
actionez institutia /
institutiile in instanta ?
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Anul trecut, Asociaţia
Presei Independente (API)
a solicitat, în mod oficial, de
la Agenţia „Moldsilva” să-i
fie furnizată o copie a
procesului-verbal de la un
concurs public desfăşurat
în luna aprilie 2011, unde
au fost date în arendă
câteva terenuri forestiere
mai multor angajaţi din
efectivul de conducere a

Legea nr. 544/2001 prevede ca poate fi solicitata orice informaţie care priveşte
activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi/ instituţii publice, indiferent de
suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei. Cu toate acestea,
intr-adevar, datele cu caracter personal, precum numele persoanelor, sunt
exceptate de la aceasta obligatie de furnizare a datelor cu caracter personal. Dat
fiind faptul ca ati mentionat ca sunteti jurnalist, argumentul utilizat in scopul
comunicarii informatiilor in timp util isi are temeiul tot in Legea nr. 544/2001, la art.
8 (5) potrivit caruia informaţiile de interes public solicitate verbal de către
mijloacele de informare în masă vor fi comunicate, de regulă, imediat sau în cel
mult 24 de ore. De asemenea, normele metodologice de aplicare a acestei legi
prevad la art. 29 ca structurile sau persoanele responsabile de relaţia cu presa a
instituţiei sau autorităţii publice respective au, ptrintre altele, obligatia să furnizeze
ziariştilor, prompt şi complet, orice informaţie de interes public care priveşte
activitatea instituţiei sau autorităţii publice pe care o reprezintă. In situatia in care
aceste argumente nu dau rezultate, solutia poate fi initial depunerea unei
reclamaţii administrative conducătorului autorităţii căreia i-a fost solicitată
informaţia. In cazul in care in urma reclamantiei nu s-a rezolvat situatia in mod
favorabil, va puteti adresa tribunalului (secţia de contencios administrativ) în a
cărei rază teritorială domiciliati sau în a cărei rază teritorială se află sediul
autorităţii, în termen de 30 de zile de la expirarea termenului legal in care trebuia
sa primiti un raspuns.
Solutia poate consta, initial, in depunerea unei reclamaţii administrative
conducătorului autorităţii căreia i-a fost solicitată informaţia. In situatia in care
institutia in cauza nu raspunde la solicitarea adresata, in cazul in care aceasta
priveste furnizarea unor informatii publice, se va inainta o plângere intemeiata pe
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, catre
tribunalul (secţia de contencios administrativ) în a cărei rază teritorială domiciliati
sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii, în termen de 30 de zile de la
expirarea termenului legal in care trebuia sa primiti un răspuns. In situatia in care
solicitarea adresata priveste un act normativ, administrativ vatamator pentru
pentru persoana in cauza, se va inainta initial o plangere prealabila autorităţii
publice emitente sau celei ierarhic superioare în temeiul Legii nr. 554/2004 a
contenciosului administrativ. In cazul in care plangere prealabila nu a fost
solutionata favorabil persoanei interesate sau aceasta nu a primit nici un raspuns,
persoana vatamata poate sesiza instanta de judecata competenta care in functie
de valoarea actului administrativ atacat poate fi tribunalul pentru acte a caror
valoare nu depaseste 1.000.000 lei sau curtea de apel pentru acte care depasesc
1.000.000 lei.
Cu privire la cheltuielile de
judecata, in masura in care va incadrati in conditiile impuse de OUG nr. 51/2008
privind ajutorul public judiciar în materie civilă cu privire la cuantumului venitului
si/sau situatia dificila in care va aflati, puteti beneficia de ajutor public judiciar care
poate sa acopere partial sau total cheltuielile de judecata (onorariu avocat,
exepert, taxa de timbru). Cu privire la litigiile bazate pe Legea nr. 544/2001,
precizam ca sunt scutite de plata taxei de timbru. Litigiile cu privire la acte
normative, administrative, implica plata unei taxe de timbru relativ scazute potrivit
dispozitiilor OUG nr. 80/2013 si a Legii 554/2004.
Intrebarea adresata este supusa legislatiei din Republica Moldova, drept urmare,
nu este de competenta noastra furnizarea unui raspuns in acest sens. Va putem
preciza, ca repere generale prevederile legislatiei romanesti, mai exact Legea nr.
544/2001, care prevad ca poate fi solicitata orice informaţie care priveşte
activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi/ instituţii publice, indiferent de
suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei. Cu toate acestea,
intr-adevar, datele cu caracter personal, precum numele persoanelor, sunt
exceptate de la aceasta obligatie de furnizare a datelor cu caracter personal.
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instituţiei. După două
săptămâni de le solicitarea
informaţiei, fostul director al
Agenţiei „Moldsilva” a
răspuns că informaţia
privind identitatea
persoanelor vizate în
concurs include date cu
caracter personal, invocând
Legea privind protecţia
datelor cu caracter
personal.
A procedat corect fostul
funcţionar?
Care este legea care
reglementeaza conditiile in
care se poate filma in
institutiile publice (de
exemplu, intr-o primarie)?
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Cat sanctiuni primesc
ordonatorii de credite atunci
cand nu raspund
solicitarilor redactate in
baza legii 544, adresate
institutiilor pe care acestia
le reprezinta?
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Când vom avea si noi,
romii, drepturile respectate
de autoritati?
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Problematica romilor
când va deveni o
problema prioritara si
reala de rezolvat, nu
numai pe hirti si statistici?
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DE CE IN CRAIOVA
SALARIUL MEDIU ESTE
DE 700 DE RONI IAR IN
SIBIU 1700 ???
Ca organizatie de artisti,
incercam sa construim un
dialog cu Directia Cultura a
Primariei mun. Chisinau.
Din pacate este foarte
dificil. Nu ne-au raspuns la
demers oficial / nu primesc
jurnalisti si nu comunica
public despre lucrul
directiei. Am vrea sa
solicitam un raport anual in
care sa fie prezentat cum
Directia a cheltuit banii pina
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Va rugam sa observati ca aspectul supus atentiei noastre nu face obiectul
activitatii noastre. Cu toate acestea, va recomandam sa aveti in vedere
prevederile Codului civil care dispun cu privire la filmarea in spatii private. Avand
in vedere ca nu exista dispozitii care sa interzica filmarea in spatii publice,
inseamna ca, practic aceasta este permisa de lege, insa exista posibilitatea sa
existe prevederi speciale in alte acte normative sau in regulamentele de
functionare ale institutiilor respective..
In masura in care informatiile solicitate au avut caracter public si solicitarea a fost
adresata cu indeplinirea conditiilor dispuse de Legea nr. 544/2001, se va inainta o
plângere intemeiata pe Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de
interes public, catre tribunalul (secţia de contencios administrativ) în a cărei rază
teritorială domiciliati sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii, în
termen de 30 de zile de la expirarea termenului legal in care trebuia sa primiti un
răspuns. Se pot solicita daune pentru lipsa raspunsului, urmand ca instanta sa
aprecieze asupra utilitatii si cuantumului lor.
Va rugam sa observati ca acest aspect nu face obiectul activitatii noastre. In
masura in care considerati necesara cercetarea acestei situatii, va recomandam
sa va adresati unui organism specializat in domeniul discrimarii de orice tip si
anume Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, precum si autoritatilor
care considerati ca nu va respecta drepturile si in masura in care nu primiti un
raspuns satisfacator, sa sesizati instantele de judecata.
Va rugam sa observati ca acest aspect nu face obiectul activitatii noastre. In
masura in care considerati necesara cercetarea acestei situatii, va recomandam
sa va adresati unui organism specializat in domeniul discrimarii de orice tip si
anume Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, precum si autoritatilor
care considerati ca nu va respecta drepturile si in masura in care nu primiti un
raspuns satisfacator, sa sesizati instantele de judecata.
Va rugam sa observati ca aspectul supus atentiei noastre nu face obiectul
activitatii noastre. Cu toate acestea, va precizam ca in anul 2016 salariul mediu
brut este in cuantum de 2.681 lei potrivit Legii nr. 340/2015.
Va rugam sa observati ca pentru aspectul supus atentiei noastre nu avem
competenta necesara intrucat este aplicabil alt sistem de drept. Va puteam
preciza, insa, ca principiu, la nivel de legislatie romaneasca, exista Legea nr.
544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public in temeiul careia pot
fi solicitate informatiile la care faceti referire.
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Dorim sa solicitam un
raport al colaborarii cu
societatea civila: cite
proiecte au fost sustiunute
de Directie in ultimii 8 ani?
Dece guvernele practica
reesalonarea datoriilor doar
pentru persoane juridice?
Exista cai legale ca
persoanele fizice sa obtina
acelasi tratament cu privire
la taxele si impozitele catre
stat?
Solicitarea de informatii
adresata prin email unei
institutii publice are acelasi
regim ca si solicitarea prin
adresa scrisa transmisa
prin posta sau fax?
a) In cazul unui conflict de
munca ajuns in instanta,
institutia cu care sunt in
proces nu imi furnizeaza
copii conforme cu originalul
dupa documente solicitate
(ex. contractul individual de
munca, fisa postului, decizii
etc.) - eu neavand copii ale
acelor documente.
b) Cum poate "obligata" sa
mi le puna la dispozitie?
Exista vreun temei legal in
acest sens?

Care este varsta minima ce
da dreptul unei persoane
de a solicta informatii in
baza Legii 544/2001?

Va puteam preciza, insa, ca principiu, la nivel de legislatie romaneasca, exista
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public in temeiul
careia pot fi solicitate informatiile la care faceti referire.
În temeiul Ordonanţei de urgenţă nr. 29/2011 privind reglementarea acordării
eşalonărilor la plată, autoritatile fiscale ofera aceasta posibilitate contribuabililor,
persoane fizice si juridice, de drept privat si public, deopotriva, in anumite conditii
privind, printre altele, perioada de timp sau cuantumul transelor.

Solicitarea transmisa in aceasta maniera are acelasi regim cu conditia ca aceasta,
in orice maniera ar fi trimisa, sa contina urmatoarele elemente: a) numele
autoritatii la care se adresează cererea; b) informaţia solicitată, astfel încât să
permită identificarea informaţiei solicitate; c) numele, prenumele şi semnătura
solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea răspunsului.
a) In masura in care este vorba de contractul individual de munca si fisa postului
dumneavoastra, ar trebui sa aveti si dumneavoastra un exemplar. In masura in
care nu le aveti desi sunteti parte al acestea, institutia ar trebui sa vi le comunice.
In situatia in care nu le aveti si nici nu sunteti parte la contractul de munca,
institutia, in masura in care instanta ii solicita sa le prezinte, are obligatia sa se
conformeze. Cu toate acestea, in situatia in care nu sunteti parte la contractul de
munca si nici instanta nu a solicitat contractul de munca si fisa postului, va rugam
sa observati ca aceste documente sunt confidentiale potrivit codului muncii si,
deci, institutia are obligatia sa respecte confidentialitatea acestora.
b) Cu privire la comunicarea deciziilor, in functie de natura, respectiv continutul
acestora, institutia ar putea fi obligata sa vi le trasmita in temeiul Legii nr.
544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Astfel, in masura in
care dispozitiile acestora va privesc sau sunt de interes public, furnizarea acestora
se va putea efectua verbal, in scris sau prin e-mail, solicitarea adresata trebuind
sa contina urmatoarele elemente: a) numele institutiei la care se adresează
cererea; b) informaţia solicitată, astfel încât să permită identificarea informaţiei
solicitate; c) numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la
care se solicită primirea răspunsului.
Va rugam sa observati ca Legea nr. 544/2001 nu prevede o varsta minima.
In Romania, persoanele devin majore la varsta de 18 ani, de la acea varsta
dobandind drepturi si obligatii pentru care sunt personal raspunzatori.
In schimb, persoanele care solicita informatii de interes public si care nu au
implinit varsta de 18 ani, insa au implinit varsta de 14 ani, vor putea solicita
informatii in baza Legii nr. 544/2001 deoarece minorul in acest caz are capacitate
de exerciţiu restrânsă, putand face singur acte de conservare, acte de
administrare care nu îl prejudiciază, precum şi acte de dispoziţie de mică valoare,
cu caracter curent.
Persoanele care nu au implinit varsta de 14 ani nu au capacitate de exerciţiu vor
putea solicita in conditiile reprezentarii acestora de catre parintii acestora sau, in
cazul in care din diverse motive nu pot fi reprezentati de parinti, de catre ocrotitorii
legali (tutori, curator) intrucat, spre deosebire de persoanele care au implinit
varsta de 14 ani, nu au prevazut dreptul de a face acte de administrare care nu îl
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prejudiciază, potrivit Codului civil.
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Care este procedura de
sesizare a unui document
al unei institutii care nu are
semnatura celui care a
redactat-o, numele si
stampila intitutiei ?
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Care este procedura in
cazul in care un act
normativ care contravine
altor acte normative sau
proceduri aflate in acelasi
domeniu de activitate?

273

Ce facem cu primăriile care
percep costuri uriașe
pentru răspunsurile la
cereri?
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In cazul in care nu ar exista
aceste canale de
comunicare
neconventionale (Internet,
televiziune, radio si altele)
ce prevede legea ca trebuie
sa faca o primarie ca sa
instiinteze populatia. Ce
informati trebuie neaparat
afisate sau anuntate ca au
fost schimbate sau
adaugate.

In functie de continutul solicitarii dumneavoastra, temeiul in baza caruia puteti
actiona poate fi Legea nr. 544/2001 in cazul in care ati solicitat informatii publice si
Legea nr. 554/2004 in cazul in care este un act administrativ care va afecteaza,
prejudiciaza. In aceste cazuri, puteti adresa o reclamaţie/plangere administrativă
conducătorului autorităţii respective. In cazul in care in urma reclamantiei/plangerii
nu s-a rezolvat situatia in mod favorabil, va puteti adresa tribunalului (secţia de
contencios administrativ) în a cărei rază teritorială domiciliati sau în a cărei rază
teritorială se află sediul autorităţii, în termen de 30 de zile de la expirarea
termenului legal in care trebuia sa primiti un raspuns.
Va rugam sa observati ca aspectul supus atentiei noastre nu face obiectul
activitatii noastre. Va precizam, insa, ca o solutie in vederea interpretarii intaietatii
producerii efectelor respectivelor acte normative depinde de caracteristile actului
normativ care cuprinde respectivele dispozitii contradictorii. In lipsa unor detalii
concrete va putem arata doar principiile generale ale stabilirii intaietatii actelor
normative care isi produc efectele. Asadar, actul normativ cu caracter special va fi
aplicat cu intaietate fata de act normativ care contine dispozitii general aplicabile.
De asemenea, un act normativ mai recent va avea intaietate fata de unul mai
indepartat in timp. De asemenea, un act normativ extern (de exemplu, tratat,
conventie, regulament european) isi va produce efectele si nu cel intern din
legislatia romaneasca, cu conditia ca dispozitiile legislatiei europene sa fie mai
favorabile in comparatie cu cele interne.
Va rugam sa observati ca potrivit Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la
informaţiile de interes public, in cazul în care solicitarea de informaţii implică
realizarea de copii de pe documentele deţinute de autoritatea sau instituţia
publică, costul serviciilor de copiere este suportat de solicitant. Cu toate acestea,
costurile trebuie sa fie rezonabile, insa aceasta ramane la aprecierea eventuala a
unei instante de judecata. De asemenea, pentru a evita aceste costuri, se pot
solicita documentele in format electronic.
Va rugam sa observati ca din informatiile furnizate, va putem preciza ca in temeiul
Legii nr. 544/2001, accesul la informaţiile de ineters public se realizează prin: (a)
afişare la sediul autorităţii sau al instituţiei publice ori prin publicare în Monitorul
Oficial al României sau în mijloacele de informare în masă, în publicaţii proprii,
precum şi în pagina de Internet proprie; (b) consultarea lor la sediul autorităţii sau
al instituţiei publice, în spaţii special destinate acestui scop.
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Ce informati trebuie
neaparat afisate sau
anuntate ca au fost
schimbate sau adaugate.
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Dacă răspunsurile sunt
incomplete, le putem
specifica jos că omiterea de
informații se poate încadra
la falsul intelectual (Noul
Cod Penal)? Credeți că se
încadrează?
Am "experimentat" această
metodă la ultimele mele
cereri și am observat că
răspunsurile sunt mult mai
serioase.
Ce institutie are datoria
(prin lege) sa anunte
populatia despre
schimbarile legislative
(Monitor Oficial stampilat si
semnat in original) si sa
informeze populatia fiecarei
localitati despre dezbaterile
publice locale,
guvernamentale si
nationale.
In Romania Autoritatile
Publice Locale sunt
obligate sa aiba o pagina
web a institutiei?
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In temeiul Legii nr. 544/2001, fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia
să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:
a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii
sau instituţiei publice;
b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de
funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;
c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei
publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv:
denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de
Internet;
e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
f) programele şi strategiile proprii;
g) lista cuprinzând documentele de interes public;
h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit
legii;
i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în
situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la
informaţiile de interes public solicitate.
In temeiul aceleiasi legi, autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să publice şi
să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informaţiile netior
mentionate. In aceeasi ordine de idei, autorităţile publice sunt obligate să dea din
oficiu publicităţii un raport periodic de activitate, cel puţin anual, care va fi publicat
în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
Va rugam sa observati ca raspunsurile incomplete pot fi incadrate ca un refuz din
partea autoritatii, ceea ce in temeiul Legii 544/2001, aveti dreptul sa adresati o
reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii căreia i-a fost solicitată
informaţia. In cazul in care in urma reclamantiei nu s-a rezolvat situatia in mod
favorabil, va puteti adresa tribunalului (secţia de contencios administrativ) în a
cărei rază teritorială domiciliati sau în a cărei rază teritorială se află sediul
autorităţii, în termen de 30 de zile de la expirarea termenului legal in care trebuia
sa primiti un raspuns. Cu privire la referirea la fals intelectual, va rugam sa
observati ca aspectele de drept penal nu fac obiectul activitatii noastre, iar in lipsa
unor detalii concrete, nu putem sa facem o evaluare a situatiei descrise.
Va rugam sa observati ca Monitorul Oficial este o publicatie oficiala, nu un act
administrativ al vreuni institutii/autoritati publice, deci nu este necesar sa fie
semnat si stampilat. Referitor la informarea cetatenilor cu privire la dezbaterile
publice, in cazul in care autoritatea/institutia care initiaza respectivul proiect
legislativ organizeaza dezbateri publice, tot aceesi autoritate/institutie trebuie sa
anunte inceperea dezbaterilor publice, in temeiul Legii nr. 52/2003.

Va rugam sa observati ca, in temeiul Legii nr. 544/2001, fiecare autoritate sau
instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu, printre alte informatii de
interes public, coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice,
respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa
paginii de Internet.
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Cum putem responsabiliza
funcționarii publici?

280

Dacă nu primesc informații
exacte despre activitatea
instituțiilor statale din
diferite domenii, cum poate
cetățeanul să-și exercite
drepturile pe deplin?
Pot fi pedepsite
persoanele publice ce au
făcut publice anumite
informații cu accesibilitate
limitată dacă dezvăluirea
informașiilor nu atinge și nu
poate să atingă un interes
legitim legal de securitatea
națională sau dacă
interesul public de a
cunoaște informația
depășește atingerea pe
care ar putea să o aducă
dezvăluirea informației?
Ce pot face daca nu
primesc raspuns la o
reclamatie-sesizare dupa
cele 30 de zile.

281

282

De exemplu am primit un
raspuns de la Posta
Romana ca vor analiza
timp de 3 luni reclamatia
mea.
283

Care este termenul minim
in care un proiect de act
administrativ este supus
dezbaterii publice (hotarari
consiliul local) inaintea
adoptării consiliului local.
Cunoastem termenele
stabilite de Legea nr.
52/2003, dar sunt legii care
vin in contradicție cu Legea
nr.52/2003 ( Legea
bugetului de stat pe anul

In lipsa unor detalii concrete cu privire la situatia supusa atentiei noastre, in
situatia in care va confruntati cu refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat
al unei autorităţi ori instituţii publice pentru aplicarea prevederilor Legii nr.
544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, puteti depune
reclamaţie la conducătorul autorităţii sau al instituţiei publice respective în termen
de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă a respectivului refuz. Dacă după
cercetarea administrativă reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul vi se va
transmite în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va conţine atât
informaţiile de interes public solicitate iniţial, cât şi menţionarea sancţiunilor
disciplinare luate împotriva celui vinovat. In masura in care nu va aflati in situatia
descrisa, va precizam ca in masura in care un functionar a incalcat in vreun mod
vreo dispozitie legala, acesta va fi sanctionat fie disciplinar, fie va fi tras la
raspundere prin intermediul instantelor de judecata, raspunderea in acest caz fiind
civila delictuala, respectiv patrimoniala sau chiar penala. Acestea sunt in mare
prevederile legale in materie.
Aspectul supus atentiei face obiectul legislatiei din alt sistem legislativ. Cu toate
acestea, la nivel de principiul, in legislatia romaneasca, exista Legea nr. 544/2001
privind liberul acces la informaţiile de interes public care da dreptul cetatenilor sa
solicite si primeasca, in anumite conditii, informatii de interes public.

Va rugam sa observati ca nu este de competenta noastra sa va raspundem la
aspectul supus atentiei noastra intrucat face obiectul legislatiei din alt sistem
legislativ. Totodata, din detaliile furnizate, la nivel principial, va putem transmite ca
in legislatia romaneasca informatiile declarate confidentiale din diverse motive sau
clasificate in legatura cu siguranta nationala nu pot fi divulgate publicului pentru
nici un motiv.

Va rugam sa observati ca situatia supusa ar putea fi echivalata cu un raspuns
necorespunzator sau refuz din partea autoritatii respective. In functie de continutul
solicitarii dumneavoastra, temeiul in baza caruia puteti actiona poate fi Legea nr.
544/2001 in cazul in care ati solicitat informatii publice si Legea nr. 554/2004 in
cazul in care este un act administrativ care va afecteaza, prejudiciaza. In aceste
cazuri, puteti adresa o reclamaţie/plangere administrativă conducătorului autorităţii
respective. In cazul in care in urma reclamantiei/plangerii nu s-a rezolvat situatia
in mod favorabil, sau fara a formula o astfel de reclamatie, va puteti adresa
tribunalului (secţia de contencios administrativ) în a cărei rază teritorială
domiciliati sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii, în termen de 30
de zile de la expirarea termenului legal in care trebuia sa primiti un raspuns.
Va rugam sa observati ca Legea nr. 52/2003 cuprinde dispozitiile general
aplicabile, de la care o lege speciala, in cazul de fata Legea nr.339/2015 a
bugetului de stat pe anul 2016, poate deroga potrivit principiului de drept potrivit
caruia norma specială derogă de la norma generală.
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2016 - unde se prevăd un
număr de 15 zile). Cum se
aplică lega în acest caz.
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Cum se poate cunoaște
ordinea de zi a sedinței, a
actelor normative ce
urmează a fi dezbătute
(CL,CJ) inainte cu câteva
zile și nu in ziua in care are
loc sedința? - fara sa am
relatii de „prietenie” cu
politicienii locali !

285

În Republica Moldova, au
fost situaţii în care
autorităţile publice au
publicat anunţul privind
organizarea consultărilor
publice cu doar citeva zile
înainte ca acestea să se
desfăşoare şi nu cu 15 zile
lucrătoare înainte de
definitivarea proiectului de
decizie.
Cum se sancţionează
această abatere?

286

Context:
La una din intalnirile
organizate de noi am
discutat despre initierea
unei petitii in vederea
modificarii legii care
reglementeaza activitatea
de productie, in mod
special a procesatelor
facute in gospodariile
proprii, pe baza de fructe,
legume, produse pe baza
de lapte si carne, a

Va rugam sa observati ca informatia solicitata ar putea fi incadrata la informatie de
interes public in baza Legii nr. 544/2001privind liberul acces la informaţiile de
interes public. In acest sens, puteti solicita informatia verbal, in scris sau pe e-mail
cu conditia ca solicitarea sa contina urmatoarele elemente: a) numele institutiei la
care se adresează cererea; b) informaţia solicitată, astfel încât să permită
identificarea informaţiei solicitate; c) numele, prenumele şi semnătura
solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea răspunsului. In masura
in care nu primiti un raspuns in termenul legal 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, puteti adresa o reclamaţie
administrativă conducătorului autorităţii căreia i-a fost solicitată informaţia. In cazul
in care in urma reclamantiei nu s-a rezolvat situatia in mod favorabil, va puteti
adresa tribunalului (secţia de contencios administrativ) în a cărei rază teritorială
domiciliati sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii, în termen de 30
de zile de la expirarea termenului legal in care trebuia sa primiti un raspuns. De
asemenea, va precizam ca in temeiul Legii nr. 215/ 2001 administraţiei publice
locale, ordinea de zi a şedinţei consiliului local se aduce la cunoştinţă locuitorilor
comunei sau ai oraşului prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate.
De asemenea, precizam ca in temeiul aceleiasi legi, convocarea consiliului local
se face în scris, prin intermediul secretarului unităţii administrativ-teritoriale, cu cel
puţin 5 zile înainte şedinţelor ordinare sau cu cel puţin 3 zile înainte de şedinţele
extraordinare. Totodată, odata cu notificarea convocării, sunt puse la dispoziţie
consilierilor locali materialele înscrise pe ordinea de zi.
Va rugam sa observati ca aspectul supus atentiei noastre se supune legislatiei din
Republica Moldova, drept urmare nu este de competenta noastra furnizarea unui
raspuns. Va putem preciza insa ca, la nivel de legislatie romaneasca, ca orice
nerespectare a legii poate fi sesizata autoritatii sau institutiei publice care nu o
respecta si in masura in care raspunsul cu privire la sesizare nu este satisfacator,
cetatenii se pot adresa instantelor de judecata in temeiul Legii nr. 554/2004.
Legea nr. 554/2004 da dreptul oricarei persoane care se consideră vătămată întrun drept al său ori într-un interes legitim, de către o autoritate publică, printr-un act
administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, sa se
adreseze instanţei de contencios administrativ competente, pentru anularea
actului, recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim şi repararea
pagubei ce i-a fost cauzată. Interesul legitim poate fi atât privat, cât şi public. Se
poate adresa instanţei de contencios administrativ şi persoana vătămată într-un
drept al său sau într-un interes legitim printr-un act administrativ cu caracter
individual, adresat altui subiect de drept.
Va rugam sa observati ca aspectul supus atentiei noastre nu face obiectul
activitatii noastre. Va precizam, cu toate acestea ca, in masura in care considerati
oportuna initirea unor astfel demersuri va recomandam sa va adresati unui
organism abilitat in acest sens, respectiv deputatului, senatorului din
circumscriptia in care aveti domiciliul. Acest drept de initiativa legislativa va este
garantat prin Constitutie, iar in cazul in care nu apelati la persoanele sus amintite,
Constitutia prevede ca initiativa legislativa poate fi manifestata de 100.000 de
cetăţeni cu drept de vot. De asemenea, in Constitutie se prevede ca cetăţenii
care îşi manifestă dreptul la iniţiativă legislativă trebuie să provină din cel puţin un
sfert din judeţele ţării, iar în fiecare din aceste judeţe, respectiv în municipiul
Bucureşti, trebuie să fie înregistrate cel puţin 5.000 de semnături în sprijinul
acestei iniţiative.Va precizam, insa, ca schimbarile propuse, precum orice alta
lege, trebuie sa fie promulgate in final de catre Parlament.
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cosmeticelor naturale prin
extensie, etc.
Nu ni se par firesti
urmatoarele:
- micile activitati de
procesare sa indeplineasca
aceleasi conditii ca marile
afaceri de profil
- consumatorul sa nu aiba
acces legal la mai multe
alimente locale, curate si
de calitate, dar sa li se
vanda legal cele care au
toate autorizatiile in regula
dar contin substante
incompatibile cu nutritia
corecta si cu sanatatea
umana.
- sa nu fim sustinuti, noi
producatorii locali, ca in alte
state europene, de
exemplu sa nu fim
impozitati pana la un profit
de 500 Euro/luna
Intrebare:
Va rugam sa ne sustineti si
sa ne indrumati de-a lungul
acestui demers si sa ne
spuneti daca, din
experienta, avem sansa cu
un astfel de demers intr-o
zona sensibila a economiei
numita alimentatia publica.
Ce se intampla atunci cand
o propunere este trimisa
insa autoritatile publice nu
iau nicio masura in privinta
acestei propuneri?

As dori sa aflu exact cum
putem actiona impotriva
Parlamentului Romaniei
pentru refuzul de a legifera
referendumul din 2009, un
referendum validat.
Conform Constituției
României, poporul își
exercită suveranitatea atât
prin reprezentanții aleși în

Va rugam sa observati ca in cadrul dezbaterilor publice cu privire la actele
normative, autoritatile publice primesc recomandari, propuneri, dar nu sunt
obligate sa le includa in actele dezbatute, in schimb sunt obligate sa isi motiveze
refuzul de a le lua in considerare la conceperea actelor normative aflate in
dezbatere. In masura in care considerati oportuna initirea unor astfel dedemersuri
va recomandam sa va adresati unui organism abilitat in acest sens, respectiv
deputatului, senatorului din circumscriptia in care aveti domiciliul. Acest drept de
initiativa legislativa va este garantat prin Constitutie, iar in cazul in care nu apelati
la persoanele sus amintite, Constitutia prevede ca initiativa legislativa poate fi
manifestata de 100.000 de cetăţeni cu drept de vot. Cetăţenii care îşi manifestă
dreptul la iniţiativă legislativă trebuie să provină din cel puţin un sfert din judeţele
ţării, iar în fiecare din aceste judeţe, respectiv în municipiul Bucureşti, trebuie să
fie înregistrate cel puţin 5.000 de semnături în sprijinul acestei iniţiative.Va
precizam, insa, ca schimbarile propuse, precum orice alta lege, trebuie sa fie
promulgate in final de catre Parlament.
Va precizam ca orice nerespectare a legii poate fi sesizata instantelor de judecata
competente. Cu privire la initiative legislative in vederea schimbarii actualei
legislatii, Constitutia confera cetatenilor dreptul, posibilitatea sa se adreseze
deputatului, senatorului din circumscriptia in care are domiciliul. Acest drept de
initiativa legislativa este garantat prin Constitutie, iar in cazul in care nu se
apeleaza la persoanele sus amintite, Constitutia prevede ca initiativa legislativa
poate fi manifestata de 100.000 de cetăţeni cu drept de vot. De asemenea, in
Constitutie se prevede ca cetăţenii care îşi manifestă dreptul la iniţiativă legislativă
trebuie să provină din cel puţin un sfert din judeţele ţării, iar în fiecare din aceste
judeţe, respectiv în municipiul Bucureşti, trebuie să fie înregistrate cel puţin 5.000

300 DE RĂSPUNSURI ALE AVOCATULUI ARC LA ÎNTREBĂRILE
PRIMITE DE ROMÂNIA CURATĂ DIN PARTEA CETĂȚENILOR,
REFERITOARE LA APLICAREA LEGII 544/2001

289

Parlament, cât și direct,
prin referendum,
Parlamentul este obligat să
acționeze în sensul dat de
rezultatul înregistrat. Pentru
trecerea la Parlament
unicameral este necesară
modificarea Constituției,
procedură care se
validează printr-un alt
referendum. Reducerea
numărului de parlamentari
se face prin lege organică,
inițiată și adoptată în
Parlament și promulgată de
șeful statului.
Deoarece ne lipseste
experienta in initierea si
documentarea unei petitii,
va rugam sa ne spuneti
daca directiile la care neam gandit sunt corecte:
- modelele altor state,
europene de preferat, in
aceasta problematica, ; near ajuta marturii,
experiente, eventual
traduceri ale unor legi de
profil
- identificarea situatiei daca
un astfel de demers a mai
fost facut sau este in curs
de derulare (organizatii de
profil, comisii parlamentare
sau ministerul de profil,
etc).
- idei concrete in directia
reglementarii simple a
procesarii produselor
descrise mai sus, luand in
considerare in primul rand
protejarea consumatorului
final, dar si simplificarea
conditiilor pe care micul
producator local trebuie sa
le indeplinesaca pentru
vanzarea a unui exces de
100 de borcane zacusca,
de exemplu.

de semnături în sprijinul acestei iniţiative. Va precizam, insa, ca schimbarile
propuse, precum orice alta lege, trebuie sa fie promulgate in final de catre
Parlament.

Intrebarea adresata nu se incadreaza in obiectul nostru de activitate. Va precizam,
insa, ca schimbarile propuse pot fi operate in temeiul dreptului constitutional al
cetatenilor de a avea initiative legislative, care bineinteles, ca orice lege, trebuie
sa fie promulgate in Parlament. Va recomandam sa va adresati deputatului,
senatorului din circumscriptia in care aveti domiciliul. Acest drept de initiativa
legislativa va este garantat prin Constitutie, iar in cazul in care nu apelati la
persoanele sus amintite, Constitutia prevede ca initiativa legislativa poate fi
manifestata de 100.000 de cetăţeni cu drept de vot. De asemenea, in Constitutie
se prevede ca cetăţenii care îşi manifestă dreptul la iniţiativă legislativă trebuie să
provină din cel puţin un sfert din judeţele ţării, iar în fiecare din aceste judeţe,
respectiv în municipiul Bucureşti, trebuie să fie înregistrate cel puţin 5.000 de
semnături în sprijinul acestei iniţiative
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Cum putem aduce in
discutie publica si schimba
efectiv organizarea
administratiei locale din
Bucuresti si anume,
Capitala sa aiba un singur
primar, nu sapte, un singur
consiliu general si eventual
consilii sectoriale. In opinia
mea, nu putem avea o
stategie pentru Bucuresti
daca acest oras "are sapte
moase"....
Cum se poate garanta
respectarea art.3 alin 4 din
Constitutia Romaniei?
ARTICOLUL 3
Teritoriul
(1) Teritoriul României este
inalienabil.
(2) Frontierele ţării sunt
consfinţite prin lege
organică, cu respectarea
principiilor şi a celorlalte
norme general admise ale
dreptului internaţional.
(3) Teritoriul este organizat,
sub aspect administrativ, în
comune, oraşe şi judeţe. În
condiţiile legii, unele oraşe
sunt declarate municipii.

Intrebarea adresata nu se incadreaza in obiectul nostru de activitate. Va precizam,
insa, ca schimbarile propuse pot fi operate in temeiul dreptului constitutional al
cetatenilor de a avea initiative legislative, care bineinteles, ca orice lege, trebuie
sa fie promulgate in final de catre Parlament. Asadar, Constitutia confera
cetatenilor dreptul, posibilitatea sa se adreseze deputatului, senatorului din
circumscriptia in care are domiciliul. Acest drept de initiativa legislativa este
garantat prin Constitutie, iar in cazul in care nu se apeleaza la persoanele sus
amintite, Constitutia prevede ca initiativa legislativa poate fi manifestata de
100.000 de cetăţeni cu drept de vot. De asemenea, in Constitutie se prevede ca
cetăţenii care îşi manifestă dreptul la iniţiativă legislativă trebuie să provină din cel
puţin un sfert din judeţele ţării, iar în fiecare din aceste judeţe, respectiv în
municipiul Bucureşti, trebuie să fie înregistrate cel puţin 5.000 de semnături în
sprijinul acestei iniţiative
Va rugam sa observati ca intrebarea supusa atentiei noastre nu face obiectul
activitatii noastre. Va precizam, cu toate acestea, ca articolul mentionat face
referire la actiuni precum deportari, dislocari ale populatiei impotriva vointei,
fortate, in cazuri de opresiune din motive etnice, politice sau pentru popularea
fortata a unui teritoriu. Insa, alta este situatia refugiatilor, sens in care Romania
este parte la tratate pe care statul roman se obligă să le îndeplinească întocmai şi
cu bună-credinţă, asa cum se mentioneaza in Constitutie.
Pe baza tratatelor la care Romania este parte, cetăţenii străini şi apatrizii au
dreptul la azil si cei care locuiesc în România se bucură de protecţia generală a
persoanelor şi a averilor. Totodata, Constitutia prevede ca in caz de
neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale
omului, la care România este parte, şi legile interne, au prioritate reglementările
internaţionale, cu excepţia cazului în care Constituţia sau legile interne conţin
dispoziţii mai favorabile.
De asemenea, in virtutea faptului ca Romania este parte la Uniunea Europeana,
cetatenii sai precum si cetatenii altor state europene beneficiaza de libera
circulatie a persoanelor si a lucratorilor. Acest drept le da posibilitatea sa
locuiasca si sa munceasca oriunde pe teritoriul Uniunii Europene, insa acest fapt
nu echivaleaza cu o stramutare sau colonizare a unei populatii.

(4) Pe teritoriul statului
român nu pot fi strămutate
sau colonizate populaţii
străine.
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Cum ar putea o parte
interesata sa initieze o
dezbatere publica in
Parlamentul Republicii
Moldova sau sa oblige
comisia de profil sa
organizeze o asemenea
dezbatere publica asupra
unui proiect de lege
inregistrat in Parlament ?
Care e situatia in Romania?
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Cum facem ca legea
239/2008 precum si
principiile de transparenta a
procesului decizional sa fie
implementate si respectate

Va rugam sa observati ca aspectul supus atentiei noastre nu face obiectul
activitatii noastre, cu atat mai mult cu cat aspectele precizate se supun legislatiei
din Republica Moldova. Va putem preciza ca, la nivel de legislatie romaneasca,
cetatenii au posibilitatea sa se adreseze deputatului, senatorului din circumscriptia
in care are domiciliul. Acest drept de initiativa legislativa este garantat prin
Constitutie, iar in cazul in care nu se apeleaza la persoanele sus amintite,
Constitutia prevede ca initiativa legislativa poate fi manifestata de 100.000 de
cetăţeni cu drept de vot. De asemenea, in Constitutie se prevede ca cetăţenii
care îşi manifestă dreptul la iniţiativă legislativă trebuie să provină din cel puţin un
sfert din judeţele ţării, iar în fiecare din aceste judeţe, respectiv în municipiul
Bucureşti, trebuie să fie înregistrate cel puţin 5.000 de semnături în sprijinul
acestei iniţiative.
Orice nerespectare a legii poate fi sesizata autoritatii sau institutiei publice care nu
o respecta si in masura in care raspunsul cu privire la sesizare nu este
satisfacator, va puteti adresa instantelor de judecata in temeiul Legii nr. 554/2004.
Legea nr. 554/2004 da dreptul oricarei persoane care se consideră vătămată întrun drept al său ori într-un interes legitim, de către o autoritate publică, printr-un act
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international? Daca aceeasi
lege similara este
respectata in Romania.
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Cum ar putea o parte
interesata sa înțeleagă, să
cunoasca, sa fie informata
despre
"esența"/conținutul/riscul/
impactul unui act normativ
examinat in Parlament ce-l
vizeaza ? Nu toți sînt juriști
și nu toate normele legale
sînt clare și pe înțelesul
tuturor.
Dacă autoritatile nu
organizează consultari
publice, sunt obligate sa
publice motivul pentru care
nu se consideră necesară
organizarea acestora?
Polițiștii se pot bucura de
prevederile art.10 privind
libertatea de
exprimare,conf CEDO?
Cum credeți că ar trebui să
abordăm autoritățile astfel
încât să ia în considerare
observațiile noastre
referitoare la bugetul
localitatii? Având în vedere
alte exemple, care a fost
modul prin care alte
organizații/cetățeni au
ajuns să aibă rezultate
concrete în ceea ce
privește modificarea unui
act normativ, mai ales a
unuia atât de important
cum este bugetul local
privind investițiile anuale?

administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, sa se
adreseze instanţei de contencios administrativ competente, pentru anularea
actului, recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim şi repararea
pagubei ce i-a fost cauzată. Interesul legitim poate fi atât privat, cât şi public. Se
poate adresa instanţei de contencios administrativ şi persoana vătămată într-un
drept al său sau într-un interes legitim printr-un act administrativ cu caracter
individual, adresat altui subiect de drept. Astfel, va puteti adresa tribunalului
(secţia de contencios administrativ) în a cărei rază teritorială domiciliati sau în a
cărei rază teritorială se află sediul autorităţii, în termen de 30 de zile de la
expirarea termenului legal in care trebuia sa primiti un raspuns. Cu privire la
respectarea la nivel international a unor reglementari similare, va rugam sa
observati ca nu este de competenta noastra analizarea legislatiei altor state, orice
prejudiciu, vatamare suferite pe teritoriul respectivelor state putand face obiectul
sesizarii instantelor de judecata din acel stat sau din Romania, in functie de
cetatenia persoanei vatamate.
La nivel de legislatie romaneasca, va precizam ca in temeiul Legii nr. 52/2003,
exista posibilitatea persoanelor de participare la dezbaterile publice organizate de
autoritatile sau institutiile publice inainte de finalizarea procesului de elaborare a
unui act nromativ. De asemenea, in scopul luarii la cunostinta cu privire la actele
normative promulgate, exista posibilitatea studierii publicatiei intitulate Monitorul
Oficial.

Potrivit Legii nr. 52/200, autorităţile publice sunt obligate să întocmească şi să
facă public un raport anual privind transparenţa decizională, care va cuprinde,
printre alte informatii, numărul şedinţelor care nu au fost publice şi motivaţia
restricţionării accesului. Raportul anual privind transparenţa decizională va fi făcut
public în site-ul propriu, prin afişare la sediul propriu într-un spaţiu accesibil
publicului sau prin prezentare în şedinţă publică.
Va rugam sa observati ca aspectul supus atentiei noastre nu face obiectul
activitatii noastre. Va precizam, insa, ca in acest context, Constitutia are valoare
de lege generala, iar Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, reprezinta
legea speciala. In acest context, rezulta ca dreptul de exprimare prevazut de
Constitutie poate fi limitat prin Legea nr. 360/2002 potrivit principiului de drept
potrivit caruia norma specială derogă de la norma generală.
Va rugam sa observati ca in cadrul dezbaterilor publice cu privire la actele
normative, autoritatile publice primesc recomandari, propuneri, dar nu sunt
obligate sa le includa in actele dezbatute, in schimb sunt obligate sa raspunda,
respectiv sa isi motiveze refuzul de a le lua in considerare la conceperea actelor
normative aflate in dezbatere. In masura in care considerati oportuna initirea unor
astfel de masuri si infiintarea unor asemenea organe, institutii, va recomandam sa
va adresati unui organism abilitat in acest sens, respectiv deputatului, senatorului
din circumscriptia in care aveti domiciliul. Acest drept de initiativa legislativa va
este garantat prin Constitutie, iar in cazul in care nu apelati la persoanele sus
amintite, Constitutia prevede ca initiativa legislativa poate fi manifestata de
100.000 de cetăţeni cu drept de vot. De asemenea, in Constitutie se prevede ca
cetăţenii care îşi manifestă dreptul la iniţiativă legislativă trebuie să provină din cel
puţin un sfert din judeţele ţării, iar în fiecare din aceste judeţe, respectiv în
municipiul Bucureşti, trebuie să fie înregistrate cel puţin 5.000 de semnături în
sprijinul acestei iniţiative.
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Toate legile pot fi incalcate
mai ales de administratiile
locale.
Transparenta este nula iar
deciziile se iau de obicei la
ore la care nimeni sa nu
prea poata sa participe la
sedinte de consilii.Cum se
poate ca un om de rand sa
influenteze decizii care
afecteaza intrega
comunitate dar nimeni nu ia
masuri.Cum se poate sa
treca falsuri prin mai multe
organe de control care le
fac legale prin raspunsuri
fara nici o noima care nu
sunt la subiect. De obicei
daca vrei sa te implici esti
tratat ca o persoana non
grata.
De ce nu se propune o
noua forma de
Administratie Publica.
Numarul prea mare de
primarii dilueaza pana la
neputinta ACTUL
ADMINISTRATIV. Cu
primarii mai putine, mai
bine incadrate si organizate
administrarea ar fi mai
eficienta.
Dacă prin acțiunea de
cercetare prealabila
disciplinară a sefului
inspector a I.P.J.Prahova,
chestor de politie Dosaru
Viorel s-a săvârșit
infracțiunea de ABUZ ÎN
SERVICIU conf NCP?
Totodată solicitam
respectos sprijinul dvs
juridic calificat prin avocații
de excepție a echipei
România Curata

In situatia supusa atentiei noastre, in cazul in care solicitarea adresata priveste un
act normativ, administrativ vatamator, puteti inainta initial o plangere prealabila
autorităţii publice emitente sau celei ierarhic superioare în temeiul Legii nr.
554/2004 a contenciosului administrativ. In cazul in care plangere prealabila nu a
fost solutionata favorabil sau nu a trimis nici un raspuns, persoana vatamata poate
sesiza instanta de judecata competenta care in functie de valoarea actului
administrativ atacat poate fi tribunalul pentru acte a caror valoare nu depaseste
1.000.000 lei sau curtea de apel pentru acte care depasesc 1.000.000 lei.

Va rugam sa observati ca intrebarea dumneavoastra nu se regaseste printre
obiectivele noastre. In masura in care considerati oportuna initirea unor astfel de
masuri si infiintarea unor asemenea organe, institutii, va recomandam sa va
adresati unui organism abilitat in acest sens, respectiv deputatului, senatorului din
circumscriptia in care aveti domiciliul. Acest drept de initiativa legislativa va este
garantat prin Constitutie, iar in cazul in care nu apelati la persoanele sus amintite,
Constitutia prevede ca initiativa legislativa poate fi manifestata de 100.000 de
cetăţeni cu drept de vot. De asemenea, in Constitutie se prevede ca cetăţenii care
îşi manifestă dreptul la iniţiativă legislativă trebuie să provină din cel puţin un sfert
din judeţele ţării, iar în fiecare din aceste judeţe, respectiv în municipiul Bucureşti,
trebuie să fie înregistrate cel puţin 5.000 de semnături în sprijinul acestei iniţiative.
Intrebarea adresata nu se incadreaza in obiectul nostru de activitate cu atat mai
mult cu cat nu avem detalii concrete cu privire la cazul supus atentiei noastre.

