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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 2010 

 
 

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 2010, la Serviciul pentru informare publică şi relaţia cu 

societatea civilă s-au înregistrat 576 cereri (intrări), formulate în temeiul Legii 

nr. 544/2001, cuprinzând un număr total de 736 solicitări de informaţii de 

interes public. 
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Numărul total al solicitărilor, departajat pe domenii de interes 

Cele 736 solicitări au vizat următoarele domenii: 

A. Informaţii referitoare la activitatea  legislativă curentă - 278 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, înregistrări video/audio ale şedinţelor comisiilor 
permanente, rapoarte ale comisiilor speciale, stenograme ale şedinţelor 
în plen, situaţia voturilor în plenul Camerei, Hotărâri ale Camerei 
Deputaţilor, Hotărâri ale Parlamentului, Decizii ale Curţii 
Constituţionale, proceduri parlamentare. 
 

B. Situaţii privind controlul parlamentar - 11 solicitări 

Întrebări şi interpelări, intervenţii politice ale deputaţilor, rapoarte ale 
comisiilor de anchetă, rapoarte prezentate de autorităţi şi instituţii 
publice aflate sub autoritatea Parlamentului sau a Camerei Deputaţilor. 

C. Informaţii generale despre Camera Deputaţilor şi despre structurile 
componente, despre deputaţi şi activitatea acestora – 103 solicitări 

Componenţa nominală a grupurilor şi a comisiilor permanente 
parlamentare şi de anchetă, evidenţe privind deputaţii (pe circumscripţii 
electorale şi/sau pe colegii, 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, 
lista nominala a persoanelor din conducerea Camerei Deputaţilor.  

Grupuri de prietenie ale Parlamentului României, informaţii referitoare 
la organizarea cabinetului Preşedintelui Camerei,  informaţii referitoare 
la caracteristici ale clădirii Palatului Parlamentului, informaţii 
referitoare la instituţiile pentru care Camera Deputaţilor numeşte membri 
în consilii, colegii etc., date despre opere ale artiştilor plastici expuse în 
Palatul Parlamentului, expoziţii organizate la sala “Constantin 
Brâncuşi”. 
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D. Serviciile Camerei Deputaţilor – 32 solicitări 

 Structura organizatorică a Serviciilor Camerei, atribuţiile 
compartimentelor din cadrul Serviciilor Camerei Deputaţilor,  cheltuieli 
salariale, date de contact ale compartimentelor Serviciilor Camerei 
Deputaţilor, declaraţii de avere ale funcţionarilor parlamentari,  deplasări 
în străinătate ale funcţionarilor publici parlamentari, deplasări în ţara ale 
funcţionarilor publici parlamentari, fişe de post, persoane cu handicap 
angajate la Camera Deputaţilor, posturi scoase la concurs, statul de 
funcţii, Statutul şi atribuţiile funcţionarului public parlamentar. 

 
E. Informaţii de natură economico-financiară – 93 solicitări 
 

Cheltuieli de regie ale Palatului Parlamentului, cheltuieli pentru 
deplasările în străinătate, în teritoriu şi în ţară ale deputaţilor, cheltuieli 
salariale, eventuale colaborări/contracte ale Camerei Deputaţilor cu 
firme prestatoare de servicii, diurne, cuantumul fondurilor de acoperire a 
cheltuielilor de cazare, indemnizaţii/salarii, licitaţii (condiţii, participanţi, 
firme ofertante, firme câştigătoare), lista bunurilor achiziţionate, parcul 
auto al Camerei Deputaţilor (număr maşini, tip, anul achiziţiei, 
combustibil consumat), sume forfetare, tipul telefonului mobil şi 
cuantumul abonamentului. 
 
  

F. Informaţii referitoare la programul de lucru şi la ordinea de zi - 51 
solicitări 

Programul de lucru săptămânal al Camerei Deputaţilor, durata 
sesiunilor parlamentare, ordinea de zi a plenului Camerei Deputaţilor, 
ordinea de zi a şedinţelor comisiilor permanente. 
 
 

G. Informaţii referitoare la modalitatea de acces la informaţii - 33 solicitări  

În această categorie au fost incluse solicitările cu privire la: accesul la 
şedinţele în plen ale Camerei Deputaţilor, accesul la site-ul Camerei, la 
arhivă, condiţiile de acordare a audienţelor, activitatea Serviciului pentru 
informare publică şi relaţia cu societatea civilă, informaţii cu privire la 
prevederile Legii nr. 544/2001, accesul la şedinţele comisiilor 
permanente. 

 

 

H. Acreditare ONG la Camera Deputaţilor – 73 solicitări 
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Informaţii referitoare la procedura de acreditare a ONG-urilor la 
Camera Deputaţilor şi la regulamentul de acreditare. 

I. Programul “Parteneriat cu societatea civilă” – 9 solicitări 

Informaţii referitoare la procedurile de acordare a finanţărilor 
nerambursabile pentru organizaţiile non-profit.  

J. Informaţii referitoare la birourile parlamentare teritoriale – 26 solicitări 

Coordonate de contact (adrese, telefoane, persoane de contact), dotările   
birourilor teritoriale, durata contractelor de muncă a personalului 
angajat, lista angajaţilor din birourile teritoriale. 

K. Alte domenii - 27 solicitări 

În această categorie au fost incluse solicitări referitoare la activitatea 
Centrului Internaţional de Conferinţe 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 

Din totalul celor 736 solicitări formulate în 576 cereri, un număr de  715 

au avut rezolvări favorabile, reprezentând 97,14% din totalul solicitărilor.  

Numărul solicitărilor respinse, în funcţie de motivaţia respingerii 

Din totalul celor 736 solicitări, 21 au fost respinse, reprezentând 2,3 % 
din totalul solicitărilor: 

1) Informaţii exceptate de la accesul liber: 
  1 solicitare a 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: 

8 solicitări 
3) Informaţii formulate în temeiul Legii nr. 544/2001, dar care nu fac 

obiectul acesteia: 
12 solicitări (memorii, petiţii etc. - acestea au fost îndrumate, în 
funcţie de conţinut, la Centrul de Informare a Cetăţeanului –
Registratură  ori către alte instituţii) 
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Modul  de adresare a cererilor 

 

 Din totalul celor 576 cereri: 

 416 au fost adresate verbal, reprezentând 72% din totalul 

cererilor adresate; 

 122 au fost în format electronic (e-mail), reprezentând 21% din 

totalul cererilor adresate; 

 38 au fost adresate pe suport de hârtie, reprezentând 7% din 

totalul cererilor adresate. 

 

 

736

715

12 8

1

Totalul  solicitarilor

Modul de solutionare

Diagrama comparativa a raspunsurilor

Solicitari rezolvate favorabil -715

Informatii care nu fac obiectul Legii nr. 544/2001 - 12

Informatii inexistente sau neidentificate - 8

Informatii exceptate de la liberul acces -1
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Ponderea cererilor, în funcţie de modul de 
adresare

Cereri 
formulate pe 

suport de hârtie
 7%

Cereri 
formulate prin e-

mail
21%

Cereri 
formulate 

verbal
72%

 

 

Numărul cererilor raportat la categoriile de solicitanţi 

  

Cele 576 cereri au fost adresate de următoarele categorii de solicitanţi: 

 326 cereri adresate de persoane fizice, reprezentând 57% din 

totalul solicitanţilor; 

 155 cereri adresate de persoane juridice (ONG), reprezentând 

27% din totalul solicitanţilor; 

 95 cereri adresate de persoane juridice (altele decât ONG), 

reprezentând 16% din totalul solicitanţilor. 
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Ponderea cererilor, în funcţie de categoriile de solicitanţi

Persoane 
juridice (altele 

decât ONG)
16%

Persoane fizice
57%

Persoane 
juridice (ONG) 

27%

 

 

Reclamaţii administrative 

În anul 2010 au fost înregistrate 2 reclamaţii administrative, acestea fiind 

respinse ca neîntemeiate de Comisia de analiză a reclamaţiilor administrative 

privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile de interes public, constituită 

conform art. 35 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii             

nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. 

Plângeri în instanţă 

 În cursul anului 2010, pe rolul instanţelor de judecată s-au aflat 11 cauze 

formulate în temeiul Legii nr. 544/2001, după cum urmează: 

 - 8 cauze soluţionate favorabil instituţiei;   

          - 3 cauze în curs de soluţionare. 

Menţionăm că 6 din cele 11 cauze aflate pe rolul instanţelor de judecată 

nu au ca obiect răspunsuri formulate de Serviciul pentru informare publică 

şi societatea civilă.  

De asemenea, într-una dintre cauze Camera Deputaţilor a declarat recurs. 

Acesta a fost admis, instanţa de control judiciar modificând în parte sentinţa 

instanţei de fond, în sensul respingerii capătului de cerere privind daunele 

morale şi plata cheltuielilor de judecată. 
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 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 în anul 2010 au fost 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 2010, s-au 
ridicat la suma de 412,5 lei**.  

 

Numărul estimativ de vizitatori ai punctului de informare - 
documentare 
   

Aproximativ 250 de persoane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

** De menţionat că majoritatea informaţiilor solicitate a fost transmisă sub formă 

electronică. 

 


