Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Direcţia comunicare şi relaţii publice
Biroul pentru informare publică şi relaţia cu societatea civilă

RAPORT
PRIVIND ACCESUL LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC
ÎN ANUL 2020
În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și
funcționare a serviciilor Camerei Deputaților, accesul la informațiile de
interes public, potrivit Legii nr. 544/2001, se face prin intermediul Biroului
pentru informare publică şi relaţia cu societatea civilă din cadrul Direcţiei
comunicare şi relaţii publice. Acesta întocmeşte anual - conform dispoziţiilor
legale – un raport privind accesul la informaţiile publice.
Prezentul raport este întocmit potrivit prevederilor art. 27 alin.
(4) 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, cu modificările și completările
ulterioare.
Numărul total al solicitărilor de informaţii de interes public
În cursul anului 2020, la Biroul pentru informare publică şi relaţia cu
societatea civilă s-au înregistrat 507 cereri, formulate în temeiul Legii nr.
544/2001, cuprinzând un număr total de 620 de solicitări de informaţii
de interes public.
Numărul total al solicitărilor, departajat pe domenii de interes
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Cele 620 de solicitări au vizat următoarele domenii:
A. Informaţii privind activitatea legislativă curentă – 238 solicitări
Iniţiative legislative (stadiu, etapele procedurii legislative, copii ale
acestora), Hotărâri ale Parlamentului, adrese ale Administrației
Prezidențiale, rapoarte, procese verbale întocmite de comisiile
permanente, sinteze şi stenograme ale şedinţelor în plen şi ale
comisiilor permanente, regulamente ale comisiilor permanente,
rapoarte ale comisiilor speciale, corespondența cu alte instituții,
situația voturilor în plenul Camerei Deputaților, puncte de vedere și
interpretari ale comisiilor permanente etc.
B. Informaţii generale despre Camera Deputaţilor şi despre
structurile componente, despre deputaţi şi activitatea acestora – 130
solicitări
Componenţa nominală a comisiilor permanente, coordonate de contact
ale Camerei Deputaţilor, ale grupurilor parlamentare și de prietenie,
ale comisiilor şi ale deputaţilor, evidențe privind deputații, prezenţa
deputaţilor la şedinţele în plen, declarații de avere, situații de
incompatibilitate, informații referitoare la organizarea cabinetului
Președintelui Camerei Deputaților, accesul la pagina WEB a Camerei
Deputaților etc.
C. Informaţii de natură economico-financiară referitoare la Camera
Deputatilor și la deputați – 71 solicitări
Bugetul Camerei Deputaților, cheltuieli privind deplasări în străinătate,
în teritoriu şi în ţară ale deputaţilor, diurne, cheltuieli de cazare,
indemnizaţii/salarii, indemnizatii pentru limită de vârstă, sume
forfetare, cheltuieli de protocol, colaborări ale Camerei Deputaților cu
firme prestatoare de servicii, contavaloarea achizițiilor de la unități
protejate, conform legii, parcul auto al Camerei Deputatilor.
D. Acreditare ONG la Camera Deputaţilor – 57 solicitări
Informaţii referitoare la procedura de înregistrare și de acreditare a
ONG-urilor la Camera Deputaţilor.
E. Serviciile Camerei Deputaţilor – 26 solicitări
Date de contact ale compartimentelor serviciilor Camerei Deputaţilor,
cheltuieli salariale ale angajaților din cadrul serviciilor Camerei
Deputaților, Structura organizatorică a serviciilor Camerei Deputaților
informații cuprinse în dosare de personal ale angajaților, fișe de post, posturi
vacante etc.

F. Informaţii referitoare la birourile parlamentare din circumscripţiile
electorale – 40 solicitări
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Coordonate de contact (adrese, telefoane, persoane de contact),
cheltuieli cu personalul şi dotările birourilor teritoriale, lista angajaților
și durata contractelor de munca ale personalului angajat la birourile
teritoriale.
G.
Informaţii referitoare la programul de lucru şi la ordinea de zi 17 solicitări
Programul de lucru săptămânal al Camerei Deputaţilor, durata
sesiunilor parlamentare, ordinea de zi a plenului Camerei Deputaţilor,
programul de activitate al comisiilor permanente in vacantele
parlamentare.
H. Informații referitoare la programul de Internship – 3 solicitări
I. Alte domenii – 38
În această categorie au fost incluse solicitări referitoare la cereri 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 620 de solicitări formulate în 507 cereri, un număr
de 600 au avut rezolvări favorabile (96,8% din totalul solicitărilor),
comunicându-se celor interesaţi informaţiile solicitate.
Numărul
respingerii

solicitărilor

respinse,

în

funcţie

de

motivaţia

Din totalul celor 620 de solicitări, 20 au fost respinse, reprezentând
3,2 % din totalul solicitărilor, din care:
-

8 solicitări se refereau la informații inexistente;

-

6 solicitări vizau informaţii exceptate exceptate de la liberul acces,
conform art. 12 lit. d) - date personale - din Legea nr. 544/2001).

-

5 solicitări nu au făcut obiectul Legii nr. 544/2001;

-

1 solicitare a fost trimisă la altă instituție.
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Modul de adresare a cererilor
Din totalul celor 507 cereri:
 333 au fost formulate verbal (telefonic), reprezentând 66 %
din totalul cererilor adresate;
 171 au fost transmise în scris în format electronic (e-mail),
reprezentând 33 % din totalul cererilor adresate;
 3 au fost transmise prin poştă, reprezentând 1 % din totalul
cererilor adresate.

Numărul de răspunsuri defalcat pe termene de răspuns
-

Pentru un număr de 438 de cereri s-a formulat răspuns în
interiorul termenului general de 10 zile, prevăzut de art. 7 alin. (1)
din lege. Este de menționat că la peste 330 dintre acestea s-a
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răspuns

pe

loc

sau

în

maximum

24

ore,

furnizându-se

informațiile solicitate;
-

Pentru 17 cereri - având în vedere complexitatea acestora - s-a
trimis răspunsul, împreună cu informațiile solicitate, în termenul de
30 de zile prevăzut ca excepție de art. 7 alin. (1) din lege;

-

La un număr de 34 de cereri s-a răspuns în termenul de 5 zile
prevăzut de art. 7 alin. (2) din lege.
Pe perioada stării de urgență instituie ca urmare a pandemiei de

COVID 19, termenele de răspuns prevăzute de Legea nr. 544/2001 au
fost dublate, conform dispozițiilor legale. În acest sens, pentru un
număr de 15 cereri, termenele de răspuns au fost dublate după cum
urmează:
-

De la 5 la 10 zile, pentru 3 cereri;

-

De la 10 la 20 de zile pentru 10 cereri;

-

De la 30 la 60 de zile pentru 2 cereri.
De asemenea, 3 cereri au fost retrase de solicitanți.

Numărul cererilor raportat la categoriile de solicitanţi
Cele 507 cereri au fost formulate de următoarele categorii de
solicitanţi:
 376 cereri - formulate de persoane fizice, reprezentând
74 % din totalul solicitanţilor;
 77 cereri - formulate de organizații neguvernamentale,
reprezentând 15% din totalul solicitanţilor;
 54 cereri - formulate de persoane juridice (altele decât
ONG), reprezentând 11% din totalul solicitanţilor.
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Reclamaţii administrative
În anul 2020 a fost înregistrată o singură reclamaţie administrativă
care a fost respinsă de Comisia de analiză a reclamațiilor administrative
pentru încălcarea dreptului de acces la informațiile de interes public,
înființată

prin

Ordinul

Secretarului

general

al

Camerei

Deputaților

nr. 513/2003, cu modificările și completările ulterioare.
Plângeri în instanţă
În cursul anului 2020, pe rolul instanţelor de judecată s-au aflat 4
cauze formulate în temeiul Legii nr. 544/2001, din care:
- 1 cauză rezolvată favorabil;
- 1 cauză respinsă;
- 2 cauze în curs de soluţionare în anul 2021 .
Costurile totale ale Biroului pentru informare publică şi relaţia
cu societatea civilă
Costurile totale (salarii şi utilităţi) ale Biroului pentru informare publică
şi relaţia cu societatea civilă în anul 2020 au fost de aproximativ 845.501
lei.
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Sumele totale încasate pentru
informaţiilor de interes public solicitate

serviciile

de

copiere

a

Majoritatea documentelor au fost scanate și transmise în format
electronic. A existat o singură cerere de transmitere a documentelor în
format tipărit, pe suport de hârtie, pentru care solicitantul a plătit 8,7 lei.
Numărul estimativ de vizitatori ai punctului de informare documentare
Aproximativ 14 persoane.
Măsurile luate pentru îmbunătățirea activității
Transmiterea
electronic.

informațiilor și documentelor solicitate în format

Numele
și
prenumele
persoanei
desemnate/șefului
compartimentului specializat de informații și relații publice (Biroul
pentru informare publică și relația cu societatea civilă – Direcția
comunicare și relații publice)
Florin Dumitrașcu
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