I. GHIDUL CETĂŢEANULUI
privind accesul liber la informaţiile publice, conform Legii 544/2001
DACĂ sunteti funcţionar public, ales local, dacă lucraţi pentru o organizaţie neguvernamentală
sau dacă sunteţi un cetăţean ca mulţi altii, acest ghid vă va introduce în modul de exersare al
unui drept al dumneavoastră: ACCESUL LIBER LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC.
ACCESUL LA INFORMAŢIE nu este o favoare, este UN DREPT!
1. DE CE aveţi nevoie de acest drept?
PENTRU CA :
- platiţi taxe şi impozite statului ;
- sunteti responsabil şi vreţi să stiţi cum este gestionat banul public ;
- cei pe care i-aţi ales trebuie să îsi respecte promisiunile ;
- funcţionarii din instituţiile publice sunt în slujba dumneavoastră şi nu invers ;
- administraţia publică este din ce în ce mai transparenta ;
- pur si simplu este DREPTUL DUMNEAVOASTRA ;
2. CARE SUNT REGLEMENTĂRILE de baza privind liberul acces la informaţiile de interes
public ?
- Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, articolul 19: "Orice persoanã are dreptul la
libertatea opiniei şi a expresiei; acest drept include libertatea de a susţine opinii fãrã nici o
interferenţã şi de a cãuta, primi şi rãspândi informaţii şi idei prin orice mijloace, indiferent de
frontiere."
- Constitutia României, articolul 31 : "Dreptul persoanei de a avea aces la orice informaţie de
interes public nu poate fi îngrădit... Autoritãţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt
obligate sã asigure informarea corectă a cetătenilor asupra treburilor publice şi asupra
problemelor de interes personal".
- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
- Normele metodologice privind aplicarea Legii nr. 544/2001
3. DE CE ESTE IMPORTANTĂ pentru România Legea privind accesul la informaţiile de
interes public?
PENTRU CĂ:
- este un pas major în consolidarea democraţiei şi în reforma administraţiei publice ;
- instituţionalizează TRANSPARENŢA în relaţiile dintre cetăţean şi autorităţile şi instituţiile
publice ;
- se va produce o schimbare de mentalitate în relaţia dintre cetaţean şi funcţionari publici ;
- acesul la informaţiile publice va reprezenta regula iar limitarea acesului, excepţia ;
4. Ce este INFORMAŢIA DE INTERES PUBLIC ?
- Orice informaţie produsă sau gestionată de instituţiile sau autorităţile publice
5. CINE poate solicita informaţii de interes public?
- Orice persoană fizică sau juridică, de cetăţenie română sau străină
6. Puteţi solicita orice informaţie, fără nici o RESTRICŢIE?
- Da, dar trebuie sa stiţi că există informaţii de interes public la care accesul este exceptat
7. CONFORM Legii 544/2001, sunt EXCEPTATE de la accesul liber urmatoarele informaţii:
- informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din
categoriile informaţiilor clasificate;
- informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele ce privesc interesele economice şi
politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate
- informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce
atingere principiului concurenţei loiale;
- informaţiile cu privire la datele personale, dacă accesul la acestea nu este reglementat prin lege;
- informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se pericliteazã

rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea
corporală, sănătatea sau un interes legitim al unei personae ;
- Informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării
unui proces echitabil ori interesului legitim al oricărei dintre părţile imlicate în proces;
- informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor;
8. CE sunt informaţiile furnizate din OFICIU?
- Informaţiile din oficiu sunt acele informaţii pe care instituţiile şi autorităţile publice sunt
obligate să le facă publice făr a exista o solicitare în acest sens.
9. UNDE sunt disponibile informaţiile din oficiu ?
- Informaţiile din oficiu sunt disponibile la sediul Primariei
Vama,str.Tineretului,nr.803,Jud.Satu Mare.
10. CARE sunt categoriile de informaţii ce se furnizează din oficiu?
- hotărârea care stipulează organizarea şi funcţionarea Primăriei Vama ca o structură
functională cu activitate permanenta;
- hotărârile cu caracter normativ adoptate de Consiliul local al comunei Vama;
- dispoziţiile normative emise de primar;
- structura organizatorică şi numărul de personal din aparatul propriu al Primăriei Vama
denumită ORGANIGRAMA;
- atribuţiile personalului angajat al Primăriei Vama , programul de functionare şi programul
ţinerii audienţelor de către conducerea instituţiei;
- numele şi prenumele persoanelor din conducerea Primariei Vama , a şefilor de compartimente
şi a persoanei responsabile cu furnizarea informaţiilor publice;
- coordonatele de contact ale Primariei Vama, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon,
fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
- bugetul local, sursele financiare si bilantul contabil ;
- lista documentelor produse şi/sau gestionate de Primaria Vama şi Consiliul Local al comunei
Vama care constituie informaţii de interes public, ;
- modalităţi de contestare, în ipoteza în care persoana se considera vătămată în privinţa
dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate;
11. CE sunt informaţiile furnizate la cerere ?
- Orice informaţie pentru care furnizarea este posibilă numai în urma unei solicitari.
12. CUM poti obţine o informaţie furnizată la cerere ?
- Verbal, adresându-vă persoanei responsabile de informare publică din cadrul Primăriei Vama.
În cazul în care este disponibilă, informaţia solicitată va fi furnizată pe loc. Dacă nu este posibil
acest lucru, veţi fi îndrumat să depuneţi o solicitare în scris.
- În scris, cererile pot fi pe suport de hârtie . Ele vor fi înregistrate şi veţi primi o recipisă
conţinând data şi numărul de înregistrare a cererii.
- Persoana desemnată pentru informare publică vă va pune la dispoziţie un formular tip de
solcitare a informaţiilor de interes public.
13. Care sunt COSTURILE acesului la informaţie?
- Accesul la informaţiile de interes public este gratuit.. Nu trebuie să platiţi pentru serviciile de
cautare şi identificare a informaţiei solicitate doar, în cazul în care solicitaţi copii după
documente oficiale, trebuie să suportaţi contravaloarea serviciilor de copiere.
14. Dupa CÂT TIMP veti primi răspunsul la solicitarea dumneavoastră?
- autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a vă răspunde în scris la solicitare în termen de
10 zile lucrătoare de la depunerea cererii.
- în cazul în care durata necesară pentru identificarea informaţiei solicitate depăşeşte acest
termen,solicitantul va primi răspunsul în cel mult 30 de zile lucrătoare de la depunerea cererii şi
va fi înştiinţat despre acest fapt în cel mult 10 zile.
- dacă informaţia pe care o solicitaţi este considerată a fi o informaţie exceptată de la liberul
acces, în cel mult 5 zile lucrătoare veţi fi înştiinţat în scris despre acest fapt.

15. Puteţi depune o RECLAMAŢIE dacĂ consideraţi că v-a fost încălcat dreptul de liber acces la
informaţie?
- Da, dar trebuie să o faceţi în cel mult 30 de zile de la comunicarea refuzului explicit sau tacit al
instituţiei.
- Reclamaţia trebuie adresată conducătorului instituţiei, iar acesta este obligat, ca în urma unei
anchete administrative, să vă dea un răspuns în cel mult 15 zile de la înregistrarea plângerii.
- Dacă reclamaţia dumneavoastră este întemeiată, răspunsul va conţine informaţiile de interes
public solicitate iniţial şi va menţiona sancţiunile disciplinare aplicate funcţionarului vinovat.
16. Puteţi să vă adresaţi JUSTIŢIEI dacă v-a fost lezat dreptul de liber acces la informaţie?
- Da, puteţi să o faceţi direct după asteptarea răspunsului la solicitarea iniţială sau după
răspunsul la reclamaţia administrativă
- Plângerea trebuie depusă la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a carei rază
teritorială domiciliaţi sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei sau a autoritaţii
publice împricinate, în termen de 30 de zile de la expirarea termenului legal de primire a
răspunsului la solicitarea iniţială.
- Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să vă furnizeze informaţile de interes
public solicitate si să vă plătească daune morale si/sau patrimoniale.
- Dacă sunteţi nemulţumit de hotărârea instanţei, aceasta poate fi atacată prin recurs la Curtea
de Apel. Decizia Curţii de apel rămâne definitivă şi irevocabilă
- Atât acţiunea depusă la prima instanţă, cât şi recursul de la Curtea de Apel sunt scutite de la
plata taxei de timbru.

