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R A P O R T 
privind aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces 

la informaţiile de interes public, în anul 2010 
 
 

Potrivit legii, “accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes 

public constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile 

publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de 

Parlamentul României”. 

      În vederea îndeplinirii atribuţiilor ce-i revin ca autoritate a administraţiei publice locale, 

stabilite prin Constituţia României, legi, hotărâri şi ordonanţe ale Guvernului, alte acte 

normative, precum şi prin propriile hotărâri sau dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Ialomiţa dispune de un aparat  de  specialitate.  

       Organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa se 

desfăşoară în conformitate cu  prevederile legale în materie şi cu prevederile Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare a Aparatului de Specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

Dreptul cetăţeanului la informare este un drept constituţional fundamental înscris în art. 

31, alin. (1) şi (2) din Constituţia României, revizuită, care îşi regăseşte reglementare juridică şi 

în Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi 

completările ulterioare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în Hotărârea 

Guvernului nr. 123/ 2002 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/ 2001 

privind liberul acces la informaţiile de interes public. 

 Aplicarea prevederilor legale referitoare la transparenţa în activitatea administraţiei 

publice se realizează de Consiliul Judeţean Ialomiţa prin Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni 

din cadrul Direcţiei Coordonare Organizare, structură funcţională specializată care asigură un 

mecanism eficient de comunicare publică, de gestionare a activităţilor specifice legate de liberul 
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acces al cetăţenilor la informaţiile de interes public, dar şi îndeplinirea condiţiilor de a facilita 

controlul cetăţenesc asupra activităţii autorităţii publice pe care o reprezentăm. 

Prin art. 27 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/ 2001, se instituie 

obligativitatea întocmirii unui raport anual privind modul în care s-a asigurat liberul acces la 

informaţiile de interes public. Din această perspectivă, în anul 2010, Consiliul Judeţean Ialomiţa 

a îndeplinit exigenţele normative din domeniul liberului acces la informaţiile de interes public, 

atât în ceea ce priveşte aspectele organizatorice instituţionale, cât şi promovarea unor bune 

practici în organizarea şi managementul accesului neîngrădit la informaţiile publice. Ca aspecte 

instituţionale, Consiliul Judeţean Ialomiţa are organizată o structură specializată de informare şi 

relaţii publice, în cadrul căreia este desemnat un funcţionar public cu atribuţii stricte în domeniul 

gestionării liberului acces la informaţiile de interes public. 

Statistic, în anul 2010, în registrul special de evidenţă a solicitărilor de informaţii de 

interes public s-au înregistrat 33 de solicitări, cu 37,78% mai puţine decât în anul 2009. 

După domiciliul solicitantului, din cele 33 de cereri de informaţii de interes public, 16 au fost din 

afara judeţului Ialomiţa (48,48%), iar 17 din judeţ (51,52%). În funcţie de modalitatea de 

soluţionare, 2 cereri au fost redistribuite către autorităţile abilitate cu rezolvarea cerinţelor, iar la 

31 de cereri de informaţii de interes public înregistrate s-a răspuns favorabil. 

 În vederea creşterii gradului de transparenţă şi a unei mai bune comunicări între instituţia 

publică şi cetăţean, în spiritul Legii nr. 544/ 2001, s-a urmărit soluţionarea punctuală a 

problemelor enunţate, prin furnizarea promptă şi facilă a datelor şi informaţiilor de interes public 

solicitate, atât în scris, cât şi verbal în cadrul programului de lucru, în măsura în care natura 

solicitării a putut permite acest lucru.  

           De asemenea, s-a procedat la informarea cetăţeanului cu privire la atribuţiile consiliului 

judeţean şi, după caz, la îndrumarea acestora de a se adresa instituţiilor competente pentru 

furnizarea informaţiilor solicitate. 

 Prin bugetul propriu al judeţului Ialomiţa pe anul 2010, s-au asigurat resursele umane, 

materiale şi financiare necesare domeniului furnizării informaţiilor de interes public. 

În conformitate cu prevederile art. 27 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.544/ 

2001, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr.123/ 

2002, a fost întocmit un raport cu urmãtoarele elemente de raportare ale accesului la informaţiile 

de interes public: 

1)  numãrul total de solicitãri de interes public –33; 

2)  numãrul total de solicitãri, departajate dupã domenii de interes: 

     a)    utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli) – 18; 



     b)    modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice – 5; 

     c)    acte normative, reglementãri – 3; 

     d)    activitatea consilierilor – 2; 

     e)    informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001 – 1; 

     f)    altele – 4; 

3)    numãrul de solicitãri rezolvate favorabil – 31; 

4)    numãrul de solicitãri de informaţii care nu sunt gestionate de instituţie – 2; 

5)    numãrul de solicitãri adresate în scris, pe suport de hârtie – 23; 

6)    numãrul de solicitãri adresate de persoane fizice – 0; 

7)    numãrul de solicitãri adresate de mass-media – 18; 

8)    numãrul de solicitãri adresate de organizaţii neguvernamentale – 5;  

9)    numãrul de solicitãri adresate de societãţi comerciale – 5; 

10)  numãrul de solicitãri adresate de instituţii publice – 3; 

11)  numãrul de reclamaţii administrative – 0; 

12)  numãrul de plângeri în instanţã – 0; 

13)  sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a informaţiilor de interes public 

solicitate– 0. 

         Informaţiile de interes public comunicate din oficiu, precum şi alte informaţii pe care le 

considerãm importante  pentru cetãţeni, care rezultã sau privesc activitatea consiliului judeţean, 

sunt disponibile pe pagina de INTERNET a instituţiei, actualizată permanent, şi anume: 

www.cicnet.ro 

         În anul 2010, activităţile ce privesc aplicarea Legii 544/ 2001 s-au desfăşurat în bune 

condiţii, comunicându-se în termenele prevăzute de lege răspunsurile la toate solicitările care fac 

obiectul actului normativ menţionat. 

         Fişa de evaluare statistică a aplicării, în anul 2010, a Legii nr. 544/ 2001 privind liberul 

acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, este prezentată 

în anexa nr.1, ca parte a acestui raport. 

         Din activitatea de aplicare a Legii nr. 544/ 2001, cu modificările şi completările ulterioare, 

au rezultat următoarele câteva concluzii: 

1) Numărul mare de informaţii de interes public cuprinse într-o solicitare, care necesită un 

volum de căutare şi prelucrare apreciabil şi blocarea activităţii unor compartimente, dacă 

solicitarea se referă la mai mulţi ani; 



2) Tendinţa tot mai evidentă a mass-media locale de a interpreta datele furnizate în aşa fel 

încât ele să manipuleze cititorul şi nu să prezinte situaţia de fapt şi încadrarea ei în limitele de 

legalitate, necesitate şi oportunitate; 

3) Trebuie revăzută prevederea privind redirecţionarea informaţiilor de interes public care 

nu sunt produse sau gestionate de o entitate publică, deoarece solicitanţii nu cunosc – de cele mai 

multe ori! – competenţele, atribuţiile şi responsabilităţile entităţii publice căreia se adresează, iar 

aceasta trebuie să transmită solicitarea către deţinătorul informaţiei. O asemenea prevedere 

atrage costuri suplimentare şi devine o practică pentru cei care nu înţeleg că necunoaşterea legii 

nu trebuie să fie un prilej de a abuza de prevederea susmenţionată.  
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