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 2012

În conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces
la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare 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. Acesta întocmeşte anual
- potrivit dispoziţiilor legale – un raport privind accesul la informaţiile
publice.
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 2012, la Serviciul pentru informare publică şi relaţia cu
societatea civilă s-au înregistrat 510 cereri (intrări), formulate în temeiul
Legii nr. 544/2001, cuprinzând un număr total de 596 solicitări de
informaţii de interes public.
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Numărul total al solicitărilor, departajat pe domenii de interes 1
Cele 596 solicitări au vizat următoarele domenii:

A. Informaţii referitoare la activitatea
solicitări

legislativă curentă - 251

Iniţiative legislative (stadiu, etape ale procedurii legislative, copii ale
acestora), Hotărâri ale Camerei Deputaţilor, situaţii privind controlul
parlamentar, proceduri parlamentare, rapoarte întocmite de comisiile
permanente, înregistrări video şi stenograme ale şedinţelor în plen.

B. Informaţii generale despre Camera Deputaţilor şi despre
structurile componente, despre deputaţi şi activitatea acestora – 131
solicitări
Componenţa nominală a comisiilor permanente şi a grupurilor
parlamentare, evidenţe privind deputaţii, prezenţa deputaţilor la
şedinţele în plen, coordonate de contact ale Camerei Deputaţilor, ale
grupurilor şi ale comisiilor parlamentare.
C. Serviciile Camerei Deputaţilor – 26 solicitări
Date de contact ale compartimentelor Serviciilor Camerei Deputaţilor,
posturi scoase la concurs, numărul persoanelor cu handicap angajate la
Camera Deputaţilor.

D. Informaţii de natură economico-financiară – 55 solicitări
Bugetul Camerei Deputaţilor, cheltuieli pentru deplasările în
străinătate, în teritoriu şi în ţară ale deputaţilor, cheltuieli salariale,
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,
cheltuieli de protocol.
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O detaliere completa a solicitarilor pe domenii şi subdomenii de interes este prezentată în anexă.
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E. Informaţii referitoare la programul de lucru şi la ordinea de zi - 49
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.

F. Informaţii referitoare la modalitatea de acces la informaţii - 6
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.

G. Acreditare ONG la Camera Deputaţilor – 29 solicitări
Informaţii referitoare la procedura de acreditare a ONG-urilor la
Camera Deputaţilor şi la regulamentul de acreditare.

H. Centrul internaţional de Conferinţe – 17 solicitări
Cheltuieli cu întreţinerea Centrului internaţional de Conferinţe,
coordonate de contact, tarifele pentru vizitarea sau închirierea sălilor
din Palatul Parlamentului, venituri realizate.
.
I. Informaţii referitoare la birourile parlamentare din circumscripţiile
electorale – 16 solicitări
Coordonate de contact (adrese, telefoane, persoane de contact),
dotările birourilor teritoriale, durata contractelor de muncă a
personalului angajat, lista angajaţilor din birourile teritoriale.
J. Alte domenii - 16 solicitări
În această categorie au fost incluse solicitări referitoare la publicaţii,
Programul “Parteneriat cu societatea civilă” (finanţări nerambursabile
acordate ONG-urilor de Camera Deputaţilor în temeiul legii 350/2005),
presa acreditată la Camera Deputaţilor, precum 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.).
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Numărul solicitărilor rezolvate favorabil
Din totalul celor 596 solicitări formulate în 510 cereri, un număr de
585 dintre acestea au avut rezolvări favorabile, (98% din totalul
solicitărilor), comunicându-se celor interesaţi informaţiile solicitate.

Numărul
respingerii

solicitărilor

respinse,

în

funcţie

de

motivaţia

Din totalul celor 596 solicitări, 11 au fost respinse, reprezentând
1,8 % din totalul solicitărilor. Acestea au vizat:
1) Informaţii inexistente - 8 solicitări (din care o solicitare a fost
retrimisă la altă instituţie)
2) Cereri formulate în temeiul Legii nr. 544/2001, dar care nu fac
obiectul acesteia - 3 solicitări

total
solicitari
596
solicitari
rezolvate
favorabil
585

nu fac
informatii
obiectul legii
inexistente
3
8
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Modul de adresare a cererilor

Din totalul celor 510 cereri:


376 au fost formulate verbal, reprezentând 73,7% din totalul
cererilor adresate;



116 au fost transmise în format electronic (e-mail),
reprezentând 22,7% din totalul cererilor adresate;



18 au fost primite pe suport de hârtie, reprezentând 3,6%
din totalul cererilor adresate.

Ponderea cererilor, în funcţie de modul de
adresare

Cereri formulate
prin e-mail
22,7%

Cereri formulate
pe suport de
hârtie
3,6%

Cereri formulate
verbal
73.7%
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Numărul cererilor raportat la categoriile de solicitanţi

Cele 510 cereri au fost formulate de următoarele categorii de
solicitanţi:


327 cereri formulate de persoane fizice, reprezentând 64%
din totalul solicitanţilor;



85

cereri

formulate

de

persoane

juridice

(ONG),

reprezentând 17% din totalul solicitanţilor;


98 cereri formulate de persoane juridice (altele decât
ONG), reprezentând 19% din totalul solicitanţilor.

Ponderea cererilor, în funcţie de categoriile de solicitanţi
Persoane
juridice (altele
decât ONG)
19%

Persoane fizice
64%

Persoane
juridice (ONG)
17%
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Reclamaţii administrative
În anul 2012 nu au fost înregistrate reclamaţii administrative.
Plângeri în instanţă
În cursul anului 2012, pe rolul instanţelor de judecată s-a aflat o
singura cauză formulată în temeiul Legii nr. 544/2001, fără însă ca aceasta
sa aibă la bază vreun refuz nejustificat de comunicare a unor informaţii de
interes public.
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 2012 au fost de aproximativ
443.033 lei.
Sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a
informaţiilor de interes public solicitate
Costurile serviciilor de copiere suportate de solicitanţi, în anul 2012, au
fost de 645,3 lei. 2
Numărul estimativ de vizitatori ai punctului de informare documentare
Aproximativ 140 de persoane.
_._

2

De menţionat că informaţiile solicitate (în marea lor majoritate) au fost transmise în format electronic, astfel încât
efectuarea de copii pe suport de hârtie a fost sporadică.
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ANEXA

Detalierea solicitărilor pe domenii şi
subdomenii de interes
- 2012 -

Presa acreditata la Camera Deputaţilor
Lista corespondenţilor de presă acreditati la Camera
Deputatilor

2

Informaţii referitoare la activitatea legislativă curentă
Forma promulgata a legilor

4

Hotărâri ale Camerei Deputaţilor

1

Iniţiative legislative (stadiu, etapele procedurii
legislative, copii ale acestora)

233

Inregistrari video ale sedintei in plen

1

Proceduri parlamentare

1

Rapoarte întocmite de comisiile permanente

3

Stenograme ale comisiilor permanente

1

Stenograme ale şedinţelor în plen

5

Situaţii privind controlul parlamentar
Moţiuni de cenzură

1

Rapoarte ale comisiilor de anchetă

1

Informaţii generale despre Camera Deputaţilor şi despre structurile componente
Acte ale Biroului permanent

1

Actul normativ care reglementeaza organizarea şi
functionarea CD

1

Adrese de e-mail ale deputatilor

3

Domenii de activitate ale comisiilor parlamentare

4

Cazuri de ridicare a imunităţii

1

Componenţa nominală a Biroului permanent

3

Componenţa nominală a comisiilor comune cu Senatul

2

8

Componenţa nominală a comisiilor permanente
parlamentare

7

Componenţa nominală a grupurilor parlamentare

2

Componenta stafului comisiilor permanente

1

Coordonate de contact ale comisiilor parlamentare

43

Coordonate de contact ale grupurilor parlamentare

10

Coordonate de contact Camera Deputaţilor
Diverse evidenţe privind deputaţii

9
25

Grupuri de prietenie ale Parlamentului României

1

Informatii organizare cabinet Presedinte

3

Lista partidelor politice parlamentare

1

Lista telefoanelor mobile ale deputatilor

1

Prezenta deputatilor la lucrarile comisiilor

4

Prezenta deputatilor la sedintele in plen

8

Structura organizatorica a Serviciilor Camerei Deputaţilor

1

Informaţii referitoare la programul de lucru şi ordinea de zi
Durata sesiunilor parlamentare

3

Ordinea de zi a plenului Camerei Deputaţilor

7

Ordinea de zi a şedinţelor comisiilor permanente ale
Camerei Deputaţilor

9

Programul de lucru săptămânal al Camerei Deputaţilor

30

Informaţii referitoare la modalitatea de acces la informaţii
Acces la site-ul Camerei Deputaţilor

1

Accesul la Şedintele in plen ale Camerei Deputaţilor

3

Informatii privind modalitataea de vizitare a instituţiei

2
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Informaţii de natură economico-financiară
Bugetul Camerei Deputaţilor

2

Cheltuieli de protocol

3

Cheltuieli pentru deplasările în străinătate (prezentate
defalcat pe parlamentar şi pe lună)

5

Cheltuieli pentru deplasările în tară (prezentate
defalcat pe parlamentar şi pe lună)

4

Cheltuieli pentru deplasările în teritoriu (prezentate
defalcat pe parlamentar şi pe lună)

3

Cheltuieli salariale

7

Cuantumul diurnei (defalcat pe
parlamentar şi pe lună)

2

Cuantumul fondurilor de acoperire a cheltuielilor de
cazare (defalcat pe parlamentar şi pe lună)

13

Indemnizaţii

4

Licitaţii (conditii, participanti, firme ofertante, firme
castigatoare)

1

Lista bunurilor achiziţionate

5

Parcul auto al CD (nr. masini, tip, anul
achiziţiei/promoţiei, combustibil consumat)
(prezentate defalcat pe parlamentar şi pe lună)
Publicatii la care este abonata Camera Deputaţilor
(sume)

1

Sume forfetare

3

Sume plătite pentru telefonia mobilă
(prezentate defalcat pe parlamentar şi pe lună)

2

1

Acreditarea ONG
Informatii referitoare la procedura de acreditare a
ONG -urilor la Camera Deputaţilor

30

Programul "Parteneriat cu societatea civilă"
Informaţii referitoare la proiectul "Parteneriat cu
1
societatea civilă" (finanţări nerambursabile acordate unor
proiecte ale ONG-urilor de Camera Deputaţilor în temeiul legii
350/2005)
Serviciile Camerei Deputaţilor

Date de contact ale compartimentelor Serviciilor
Camerei Deputatilor

21

Persoane cu handicap angajate la CD

2

Posturi scoase la concurs

2
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Informatii referitoare la birourile parlamentare teritoriale
Cheltuieli (personal, dotări)

1

Coordonate de contact (adrese, telefoane, persoane
de contact)

9

Durata contractelor de munca a personalului angajat

1

Lista angajatilor din birourile teritoriale

5

Centrul Internaţional de Conferinţe
Cheltuieli cu întreţinerea CIC

1

Coordonate de contact vizite

9

Tarif inchirierea sălilor din Palatul Parlamentului

2

Tarif vizite

2

Venituri realizate de CIC

3

Alte subdomenii

7

Alte domenii
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