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Propuneri de modificare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de 
interes public, cu modificările și completările ulterioare  

Text initial 
 

Propunere modificare Justificare 

ART. 6 

    (1) Orice persoană are dreptul să solicite şi să 
obţină de la autorităţile şi instituţiile publice, în 
condiţiile prezentei legi, informaţiile de interes 
public. 
    (2) Autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate 
să asigure persoanelor, la cererea acestora, 
informaţiile de interes public solicitate în scris sau 
verbal. 
    (3) Solicitarea în scris a informaţiilor de interes 
public cuprinde următoarele elemente: 
    a) autoritatea sau instituţia publică la care se 
adresează cererea; 
    b) informaţia solicitată, astfel încât să permită 
autorităţii sau instituţiei publice identificarea 
informaţiei de interes public; 
    c) numele, prenumele şi semnătura 
solicitantului, precum şi adresa la care se solicită 
primirea răspunsului. 

 

Introducerea unui nou aliniat, alin. (2)^ 1, cu 

următorul cuprins: 

ART. 6 

(1) Orice persoană are dreptul să solicite şi să 
obţină de la autorităţile şi instituţiile 
publice, în condiţiile prezentei legi, 
informaţiile de interes public. 

(2) Autorităţile şi instituţiile publice sunt 
obligate să asigure persoanelor, la cererea 
acestora, informaţiile de interes public 
solicitate în scris sau verbal. 

(2)^1 Autoritățile și instituțiile publice la 
comunicarea informațiilor de interes public nu au 
obligația să procedeze la sintetizarea acestora. 
    (3) Solicitarea în scris a informaţiilor de interes 
public cuprinde următoarele elemente: 
    a) autoritatea sau instituţia publică la care se 
adresează cererea; 
    b) informaţia solicitată, astfel încât să permită 
autorităţii sau instituţiei publice identificarea 
informaţiei de interes public; 
    c) numele, prenumele şi semnătura 
solicitantului, precum şi adresa la care se solicită 
primirea răspunsului. 

În baza Legii 544 din 2001, la 
instituția noastră se înregistrează 
o mulțime de solicitări în vederea 
obţinerii informaţiilor de interes 
public, iar pentru comunicarea 
răspunsului, de multe ori este 
nevoie, ca din partea structurilor 
din cadrul Consiliului Județean 
Harghita să fie realizată o sinteză,  
se creează situații când nu avem 
capacitatea administrativă de a 
soluționa aceste cereri la timp. Îm 
aceste cazuri se procedează la 
prelungirea termenului de 
răspuns la termenul maxim de 30 
de zile permis de Lege. Cu toate 
acestea există cereri în cazul 
cărora nici o perioadă prelungită 
de 30 de zile nu este de ajuns, 
pentru că întocmirea unui 
răspuns complet ar necesita 
analizarea în amănunt a unei 
multitdini de documente 
înregistrate în perioada 
interesată. 

ART. 7 

    (1) Autorităţile şi instituţiile publice au 

obligaţia să răspundă în scris la solicitarea 

Introducerea unui nou aliniat, alin. (2)^ 1, cu 

următorul cuprins: 
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informaţiilor de interes public în termen de 10 

zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la 

înregistrarea solicitării, în funcţie de 

dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor 

documentare şi de urgenţa solicitării. În cazul în 

care durata necesară pentru identificarea şi 

difuzarea informaţiei solicitate depăşeşte 10 

zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în 

maximum 30 de zile, cu condiţia înştiinţării 

acestuia în scris despre acest fapt în termen de 

10 zile. 

    (2) Refuzul comunicării informaţiilor 

solicitate se motivează şi se comunică în termen 

de 5 zile de la primirea petiţiilor. 

    (3) Solicitarea şi obţinerea informaţiilor de 

interes public se pot realiza, dacă sunt întrunite 

condiţiile tehnice necesare, şi în format 

electronic. 

ART. 7 

    (1) Autorităţile şi instituţiile publice au 

obligaţia să răspundă în scris la solicitarea 

informaţiilor de interes public în termen de 10 

zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la 

înregistrarea solicitării, în funcţie de 

dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor 

documentare şi de urgenţa solicitării. În cazul 

în care durata necesară pentru identificarea şi 

difuzarea informaţiei solicitate depăşeşte 10 

zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în 

maximum 30 de zile, cu condiţia înştiinţării 

acestuia în scris despre acest fapt în termen de 

10 zile. 
(1)^ 1 Prin excepție de la prevederile alin. (1) în 
cazul în care informațiile / documentele 
solicitate vizează o perioadă mai mare de un 
an, termenul de 30 de zile pentru comunicarea 
răspunsului poate fi prelungit cu încă 30 de zile, 
sub condiţia înştiinţării solicitantului în scris 
despre acest fapt. 

    (2) Refuzul comunicării informaţiilor 

solicitate se motivează şi se comunică în 

termen de 5 zile de la primirea petiţiilor. 

    (3) Solicitarea şi obţinerea informaţiilor de 

interes public se pot realiza, dacă sunt 

întrunite condiţiile tehnice necesare, şi în 

format electronic. 

 

ART. 11 

    (1) Persoanele care efectuează studii şi 

cercetări în folos propriu sau în interes de 

serviciu au acces la fondul documentaristic al 

Art. 11, pct.1 să fie modificat, după cum 

urmează: 

ART. 11 
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autorităţii sau al instituţiei publice pe baza 

solicitării personale, în condiţiile legii. 

    (2) Copiile de pe documentele deţinute de 

autoritatea sau de instituţia publică se realizează 

în condiţiile art. 9. 

#M3 

    ART. 11^1 

    Orice autoritate contractantă, astfel cum este 

definită prin lege, are obligaţia să pună la 

dispoziţia persoanei fizice sau juridice 

interesate, în condiţiile prevăzute la art. 7, 

contractele de achiziţii publice. 

#M3 

    (1) Persoanele care efectuează studii şi 
cercetări în folos propriu sau în interes de serviciu 
au acces la fondul documentaristic al autorităţii 
sau al instituţiei publice pe baza solicitării 
personale, în condiţiile legii fără ca 
informațiile/documentele să fie sintetizate de 
emitent în prealabil. 
    (2) Copiile de pe documentele deţinute de 

autoritatea sau de instituţia publică se 

realizează în condiţiile art. 9. 

#M3 

    ART. 11^1 

    Orice autoritate contractantă, astfel cum este 

definită prin lege, are obligaţia să pună la 

dispoziţia persoanei fizice sau juridice 

interesate, în condiţiile prevăzute la art. 7, 

contractele de achiziţii publice. 

#M3 

 


