Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Direcţia pentru relaţii publice şi protocol
Serviciul pentru informare publică şi relaţia cu societatea civilă

RAPORT
PRIVIND ACCESUL LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC
ÎN ANUL 2009
În conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 şi ale art. 82 din
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciilor Camerei Deputaţilor,
accesul la informaţiile de interes public se face prin intermediul Serviciului
pentru informare publică şi relaţia cu societatea civilă din cadrul Direcţiei pentru
relaţii publice şi protocol.
Prezentul raport este întocmit în conformitate cu prevederile art. 27
din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul
acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului
nr. 123/2002.

Numărul total al solicitărilor de informaţii de interes public
În cursul anului 2009, la Serviciul pentru informare publică şi relaţia cu
societatea civilă s-au înregistrat 629 cereri (intrări), formulate în temeiul Legii
nr. 544/2001, cuprinzând un număr total de 774 solicitări de informaţii de
interes public.
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Numărul total al solicitărilor, departajat pe domenii de interes
Cele 774 solicitări au vizat următoarele domenii:
A. Informaţii referitoare la activitatea legislativă curentă - 301 solicitări
Iniţiative legislative (stadiu, etapele procedurii legislative, copii ale acestora),
Hotărâri ale Camerei Deputaţilor, rapoarte şi avize întocmite de comisiile
permanente, sintezele şedinţelor comisiilor din Camera Deputaţilor, rapoarte ale
comisiilor speciale, stenograme ale şedinţelor în plen, situaţia voturilor în plenul
Camerei, stenograme ale şedinţelor Biroului permanent al Camerei Deputaţilor,
Hotărâri ale Biroului permanent, Hotărâri ale Parlamentului, Regulamentele
comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor.

B. Situaţii privind controlul parlamentar - 11 solicitări
Întrebări şi interpelări, intervenţii politice ale deputaţilor, situaţii statistice privind
întrebările, rapoarte ale comisiilor de anchetă.

C. Informaţii generale despre Camera Deputaţilor şi despre structurile
componente, despre deputaţi şi activitatea acestora, precum şi despre
activitatea Serviciilor Camerei Deputaţilor – 150 solicitări
Componenţa nominală a Biroului permanent, a grupurilor şi comisiilor
parlamentare, acte ale Biroului permanent, evidenţe privind deputaţii (pe
circumscripţii electorale, pe grupuri parlamentare, pe partide politice), prezenţa
deputaţilor la şedinţele în plen şi la lucrările comisiilor permanente, coordonate
de contact ale deputaţilor, grupurilor şi comisiilor parlamentare, declaraţii de
avere şi de interese ale deputaţilor şi ale funcţionarilor publici parlamentari.
Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiei;
coordonatele de contact, respectiv: adresa poştală, numerele de telefon, fax,
adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet; lista cuprinzând categoriile de
documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii, lista cuprinzând documentele
de interes public; numele şi prenumele persoanelor din conducerea Camerei
Deputaţilor şi ale funcţionarilor responsabili cu difuzarea informaţiilor publice;
structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, informaţii privind resursele
umane; programul de funcţionare; programul de audienţe al instituţiei.

D. Informaţii de natură economico-financiară - 67 solicitări
Achiziţii, dotări, patrimoniu: sume forfetare, cheltuieli cu privire la deplasări în
ţară, în circumscripţiile electorale şi în străinătate ale deputaţilor, valoarea
abonamentelor la telefonia mobilă, parcul de autoturisme al Camerei Deputaţilor
şi combustibilul consumat, diurne, lista cuprinzând dotările materiale ale
birourilor parlamentare din circumscripţii, licitaţii publice, liste şi valori ale
bunurilor achiziţionate, modalitatea de achiziţie a acestora, cheltuieli de regie ale
Palatului Parlamentului, sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil al
instituţiei.
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E. Informaţii referitoare la programul de lucru şi la ordinea de zi - 93
solicitări
Programul de lucru săptămânal al Camerei Deputaţilor, durata sesiunilor
parlamentare, ordinea de zi a plenului Camerei Deputaţilor, activităţi ale
comisiilor parlamentare, ordinea de zi a şedinţelor comune cu Senatul, programul
de activitate al comisiilor permanente în vacanţele parlamentare.

F. Informaţii referitoare la modalitatea de acces la informaţii - 21 solicitări
În această categorie au fost incluse solicitările cu privire la: accesul la şedinţele în
plen ale Camerei Deputaţilor, acces la site-ul Camerei, acces la arhivă şi
bibliotecă, condiţiile de acordare a audienţelor, activitatea Serviciului pentru
informare publică şi relaţia cu societatea civilă, vizitarea Palatului Parlamentului,
accesul la şedinţele comisiilor permanente.

G. Acreditare ONG la Camera Deputaţilor – 72 solicitări
Informaţii referitoare la modalitatea de acreditare a ONG-urilor la Camera
Deputaţilor şi la setul de principii privind accesul şi conduita reprezentanţilor
acreditaţi ai societăţii civile la Camera Deputaţilor.

H. Programul “Parteneriat cu societatea civilă” – 26 solicitări
Informaţii referitoare la procedurile de acordare a finanţărilor nerambursabile
pentru organizaţiile non-profit.

I. Alte domenii - 33 solicitări
În această categorie au fost incluse solicitări referitoare la reprezentarea
României în Parlamentul European şi solicitări formulate în temeiul Legii
nr. 544/2001, dar care nu fac obiectul acesteia (petiţii, sesizări ale unor abuzuri,
exprimarea unor opinii, informaţii referitoare la activitatea altor instituţii etc.).

Numărul solicitărilor rezolvate favorabil
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Din totalul celor 774 solicitări formulate în 629 cereri, un număr de 756
au avut rezolvări favorabile, reprezentând 97,7% din totalul solicitărilor.
Numărul solicitărilor respinse, defalcat în funcţie de motivaţia
respingerii
Din totalul celor 774 solicitări, 18 au fost respinse, reprezentând 2,3 %
din totalul solicitărilor.
1) Informaţii exceptate de la accesul liber:
2 solicitări au intrat în categoria informaţiilor exceptate de la
liberul acces potrivit art. 12 lit. d) din Legea nr. 544/2001 (date
personale).
2) Informaţii inexistente sau neidentificate:
11 solicitări
3) Informaţii formulate în temeiul Legii nr. 544/2001, dar care nu fac
obiectul acesteia:
5 solicitări (memorii, petiţii etc. - acestea au fost îndrumate, în
funcţie de conţinut, la Centrul de Informare a Cetăţeanului –
Registratură ori către alte instituţii)
Diagram a com parativa a raspunsurilor

Modul de solutionare

Totalul solicitarilor

756

5
11 2

774

Informaţii care nu fac obiectul Legii nr. 544 - 5
Informaţii inexistente sau neidentificate - 11
Informaţii exceptate de la accesul liber - 2
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Modul de adresare a cererilor
Din totalul celor 629 cereri:
 445 au fost adresate verbal, reprezentând 70% din totalul
cererilor adresate;
 145 au fost în format electronic (e-mail), reprezentând 24% din
totalul cererilor adresate;
 39 au fost adresate pe suport de hârtie, reprezentând 6% din
totalul cererilor adresate.
Ponderea cererilor, în funcţie de modul de
adresare

Cereri
formulate prin email
24%

Cereri
formulate pe
suport de hârtie
6%

Cereri
formulate
verbal
70%

Numărul cererilor raportat la categoriile de solicitanţi
Cele 629 cereri au fost adresate de următoarele categorii de solicitanţi:
 338 cereri adresate de persoane fizice, reprezentând 54% din
totalul solicitanţilor;
 180 cereri adresate de persoane juridice (ONG), reprezentând
29% din totalul solicitanţilor;
 111 cereri adresate de persoane juridice (altele decât ONG),
reprezentând 17% din totalul solicitanţilor.
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Ponderea cererilor, în funcţie de categoriile de
solicitanţi

Persoane
juridice (altele
decât ONG)
29%

Persoane fizice
54%

Persoane
juridice (ONG)
17%

Reclamaţii administrative
În anul 2009, a existat o singură reclamaţie administrativă, respinsă ca
neîntemeiată de Comisia de analiză a reclamaţiilor administrative privind
încălcarea dreptului de acces la informaţiile de interes public, înfiinţată prin
Ordin al Secretarului general al Camerei Deputaţilor.
Plângeri în instanţă
În cursul anului 2009, pe rolul instanţelor de judecată s-au aflat 16 cauze
formulate în temeiul Legii nr. 544/2001, după cum urmează:
- 11 cauze au fost soluţionate favorabil instituţiei, fiind repuse pe rol şi 2
cauze suspendate în anul 2008;
- 1 cauză suspendată de către instanţa de recurs - Curtea de Apel
Bucureşti, Secţia a VIII-a Contencios Administrativ şi Fiscal şi care se află în
evidenţă litigii pe anul în curs;
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- 4 cauze pe rol în anul 2010 (din care 3 cauze au fost deja soluţionate
până la această dată, cu menţiunea că recursul declarat de Camera Deputaţilor în
dosarul nr. 33416/3/2008, deşi admis, instanţa de control judiciar a modificat în
parte sentinţa civilă nr. 3315/2008 recurată în sensul respingerii capătului de
cerere privind daunele morale ca neîntemeiate, menţinând celelalte dispoziţii şi
respingând cererea intimatei cu privire la plata cheltuielilor de judecată).
Menţionăm că, din toate cele 16 cauze aflate pe rolul instanţelor de
judecată în cursul anului 2009 şi formulate în temeiul Legii nr. 544/2001,
numai 2 dintre acestea au avut la bază răspunsuri transmise de Serviciul
pentru informare publică şi relaţia cu societatea civilă (un dosar în 2008 şi
altul în 2009).
Costurile totale ale Serviciului pentru informare publică şi relaţia cu
societatea civilă
Costurile totale (salariale şi de regie) ale Serviciului pentru informare
publică şi relaţia cu societatea civilă sunt în valoare de aproximativ 537.460 lei.
Sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a informaţiilor de
interes public solicitate
Costurile serviciilor de copiere suportate de solicitanţi, în anul 2009, s-au
ridicat la suma de 236,45 lei.
Numărul estimativ de vizitatori ai punctului de informare documentare
Peste 250 de persoane.
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