
 
Tabel comparativ al propunerii de modificare a normelor Legii 544/2001 

 
Textul actual Modificări propuse Obiecțiile APADOR-CH 

Art. 13. – Solicitarea informaţiilor 
de interes public, altele decât 
cele prevăzute să fie 
comunicate din oficiu, va fi 
adresată instituţiei sau autorităţii 
publice, în condiţiile art. 6 din 
Legea nr. 544/2001. 

3. Articolul 13 se modifică și va avea 
următorul conținut: 

(1) Solicitarea informaţiilor de interes 
public, altele decât cele prevăzute să 
fie comunicate din oficiu, va fi adresată 
instituţiei sau autorităţii publice, în 
condiţiile <LLNK 12001 544 10 201 0 
29>art. 6 din Legea nr. 544/2001. Este 
în sarcina autorității sau a instituției 
publice de a califica solicitarea în 
funcție de obiectul acesteia și de 
interesul solicitantului ca intrând sau 
nu, după caz, în aria de aplicabilitate a 
Legii nr. 544/2001. 

(2) Conținutul informațiilor de interes 
public se furnizează în forma în care 
sunt identificate și deținute de 
autoritatea sau instituția publică. 
Prelucrarea cantitativă sau calitativă de
orice natură a conținutului informațiilor 
de interes public identificate nu este în 
sarcina autorității sau instituției publice. 

(3) Persoanele care efectuează studii 
şi cercetări în folos propriu sau în 
interes de serviciu trebuie să facă 
dovada solicitărilor formulate în acest 
temei pentru a avea acces la fondul 
documentaristic al autorităţii sau al 
instituţiei publice. 

 

(2) Există riscul ca instituțiile publice 
să nu mai comunice deloc date 
statistice. De exemplu, câte 
controale au făcut într-o anumită 
perioadă, pentru că asta înseamnă 
să numere controalele făcute, adică 
o prelucrare cantitativă. O astfel de 
prevedere în norme este contrară 
Legii 544, care definește informațiile 
de interes public drept informații care 
privesc sau rezultă din activitatea 
unei entități publice. Or, și informațiile 
de natură statistică (ce presupun o 
prelucrare cantitativă și, uneori, 
calitativă a informațiilor brute) sunt 
informații care privesc sau rezultă din 
activitatea entității. Prin norme nu se 
poate modifica legea, adică elimina o 
parte din informațiile prevăzute de 
lege pentru a fi accesate. 

(3) Legea 544 nu prevede nicio 
condiție pentru a avea acces la 
informații publice, deci solicitarea, în 
normele de aplicare, a unei 
dovezi/adeverințe care să ateste un 
interes documentar al solicitantului 
este și ilegală și absurdă. Dacă un 
cetățean face cercetări pe cont 
propriu, despre nivelul cheltuielilor 
bugetare din localitatea în care 
locuiește, cui va cere adeverință, 
sieși? 

(4) Datele de identificare ale 
persoanei care solicită informații 
publice sunt, conform legii, numele, 
prenumele și adresa la care solicită 
să-i fie comunicate informațiile. În 
măsura în care cineva ar pretinde că 
se numește Mickey Mouse, acesta ar 
putea fi un motiv de respingere a 
cererii de informații, pentru că e 
evident un nume fals. Dar dacă 
cererea e formulată de Ionescu 
Vasile, de unde poate ști instituția 
respectivă că pe cetățean nu-l 
cheamă așa? 

  Art. 22. – (1) În cazul în care 
informaţia solicitată nu este 
dintre cele care se comunică din 
oficiu, solicitarea se transmite 
structurilor competente din 

4. La articolul 22 se introduc alineatele 
4 și 5 cu următorul conținut: 

”(4) După comunicarea informației de 
interes public solicitate, solicitările care 

 

 



cadrul autorităţilor şi instituţiilor 
publice, care deţin informaţiile 
solicitate, pentru a verifica 
respectarea prevederilor art. 12 
din Legea nr. 544/2001, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 

(2) În cazul în care informaţia 
solicitată este identificată ca 
fiind exceptată de la accesul 
liber la informaţie, se asigură, în 
termen de 5 zile de la 
înregistrare, informarea 
solicitantului despre acest lucru. 

(21) În situaţia în care informaţia 
publică solicitată se află pe un 
înscris care conţine atât 
informaţii la care accesul este 
liber, cât şi informaţii exceptate 
de la liberul acces, informaţia 
publică solicitată va fi 
comunicată, după anonimizarea 
informaţiilor exceptate, 
prevăzute la art. 12 din Legea 
nr. 544/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

(3) Structurile prevăzute la alin. 
(1) au obligaţia să identifice şi 
să actualizeze informaţiile de 
interes public care sunt 
exceptate de la accesul liber, 
potrivit legii. 

au același obiect și sunt formulate de 
același solicitant se clasează.” 

”(5) Autoritatea sau instituția publică 
are posibilitatea de a publica, din 
oficiu, orice informații a căror solicitare 
a înregistrat o frecvență mare din 
partea publicului, în funcție de obiectul 
sau domeniul său de activitate, cu 
respectarea prevederilor legii.” 

  

 Art. 26. – Structurile sau 
persoanele responsabile de 
informarea publică directă 
realizează organizarea şi 
funcţionarea punctului de 
informare-documentare, după 
cum urmează: 

a) asigură publicarea buletinului 
informativ al autorităţii sau 
instituţiei publice, care va 
cuprinde informaţiile de interes 
public comunicate din oficiu, 
prevăzute la art. 5 din Legea nr. 
544/2001; 

b) asigură publicarea în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a II-a, a raportului de 
activitate al autorităţii sau 
instituţiei publice; 

c) asigură disponibilitatea 
informaţiilor comunicate din 
oficiu, prevăzute la art. 5 din 
Legea nr. 544/2001, cu 

5. Articolul 26 se modifică și va avea 
următorul conținut: 

”(1) Structurile sau persoanele 
responsabile de informarea publică 
directă realizează organizarea şi 
funcţionarea punctului de 
informare-documentare, după cum 
urmează: 

a) asigură publicarea buletinului 
informativ al autorităţii sau instituţiei 
publice, care va cuprinde informaţiile 
de interes public comunicate din oficiu, 
prevăzute la <LLNK 12001 544 10 201 
0 29>art. 5 din Legea nr. 544/2001; 

b) asigură publicarea în Monitorul 
Oficial al României, Partea a II-a, a 
raportului de activitate al autorităţii sau 
instituţiei publice; 

c) asigură disponibilitatea și 
actualizarea informaţiilor comunicate 
din oficiu, prevăzute la <LLNK 12001 
544 10 201 0 29>art. 5 din Legea nr. 
544/2001, cu modificările şi 

 

 



modificările şi completările 
ulterioare, pe pagina de internet 
şi la afişierul instituţiei, precum 
şi în alte modalităţi, după caz; 

d) organizează în cadrul 
punctului de 
informare-documentare al 
instituţiei accesul publicului la 
informaţiile furnizate din oficiu. 

  

completările ulterioare, pe pagina de 
internet şi la afişierul instituţiei, precum 
şi în alte modalităţi, după caz; 

d) organizează în cadrul punctului de 
informare-documentare al instituției 
accesul publicului la informațiile 
furnizate din oficiu. 

(2) În termen de 5 zile lucrătoare de la 
apariția unor modificări, informațiile de 
interes public care se comunică din 
oficiu se actualizează de către 
autoritatea sau instituția publică, prin 
structurile sau persoanele responsabile
de informarea publică directă.” 

Art. 31. – Răspunderea 
disciplinară a funcţionarului 
desemnat pentru aplicarea 
prevederilor Legii nr. 544/2001 
se stabileşte conform Statutului 
funcţionarilor publici, statutelor 
speciale sau, după caz, Codului 
muncii. 

  

7. Articolul 31 se modifică și va avea 
următorul conținut: 

„(1) Răspunderea disciplinară a 
funcţionarului desemnat pentru 
aplicarea prevederilor <LLNK 12001 
544 10 201 0 18>Legii nr. 544/2001 se 
stabileşte conform Statutului 
funcţionarilor publici, statutelor 
speciale sau, după caz, Codului 
muncii. 

(2) Persoana care formulează cu 
rea-credință solicitări de informații de 
interes public răspunde pentru 
prejudiciile create autorității sau 
instituției publice.” 

(2) Nu este necesară o asemenea 
prevedere. Cererile abuzive pot fi 
respinse pe acest motiv (potrivit art. 
57 din Constituție, ca orice drept, și 
cel la informații trebuie exercitat cu 
bună-credință), iar cererile repetitive 
pot fi clasate pentru acest motiv, așa 
cum prevăd normele. Modificarea 
astfel propusă ar putea fi folosită de 
unele instituții pentru a descuraja 
solicitarea de informații publice. 
Articolul va constitui o veșnică 
amenințare la adresa petenților, că 
vor fi puși să plătească sau să intre 
în proceduri judiciare în cazul în care 
șefii instituțiilor s-ar putea „supăra” că 
unii cetățeni întreabă prea multe. 

 



   

 



   

 



   

 

 


