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Biroul de relaţii cu societatea civilă este compartimentul specializat din

cadrul Direcţiei pentru comunicare, presă şi relaţii publice care asigură accesul

tuturor cetăţenilor, persoanelor juridice de drept privat şi altor persoane juridice

de interes public, la informaţia publică al cărei conţinut se referă la activitatea

curentă a Camerei Deputaţilor şi a deputaţilor, în conformitate cu prevederile

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

Biroul de relaţii cu societatea civilă asigură desfăşurarea unei activităţi

sistematice de furnizare a informaţiilor de interes public către reprezentanţi ai

societăţii civile (organizaţii neguvernamentale, asociaţii profesionale etc.) şi

urmăreşte consolidarea unei comunicări interactive cu societatea civilă. De

asemenea, biroul desfăşoară o activitate care să stimuleze interesul şi

dezvoltarea cunoştinţelor solicitanţilor de informaţii publice faţă de activitatea

Camerei Deputaţilor şi a deputaţilor şi de evoluţia proceselor democratice din

ţara noastră, contribuind astfel la crearea unei atmosfere de respect şi înţelegere

pentru acestea.

Raportul este întocmit în conformitate cu 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.
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Numărul total al solicitărilor de informaţii de interes public

În cursul anului 2003, la Biroul de relaţii cu societatea civilă s-au

înregistrat 599 cereri (intrări), formulate în temeiul Legii nr. 544/2001,

cuprinzând un număr total de 890 solicitări de informaţii de interes public.

S-au înregistrat, de asemenea, 324 cereri ale unui singur solicitant,

adresate nominal deputaţilor, cuprinzând fiecare câte 7 solicitări de informaţii

referitoare la activităţile acestora în circumscripţii. Aceste cereri au fost

transmise deputaţilor, prin intermediul grupurilor parlamentare.

Numărul total al solicitărilor, departajat pe domenii de interes

Cele 890 de solicitări au vizat următoarele domenii*:

A. Informaţii referitoare la activitatea legislativă - 474 solicitări

B. Situaţii privind controlul parlamentar - 17 solicitări

C. Informaţii generale despre Camera Deputaţilor şi despre structurile care o
compun, despre deputaţi şi activitatea acestora, precum şi despre activitatea
Secretariatului general - 299 solicitări
D. Informaţii referitoare la programul de lucru şi ordinea de zi - 23 solicitări

E. Informaţii referitoare la modalitatea de acces la informaţii - 37 solicitări

F. Alte domenii - 40 solicitări

Domenii de interes

A: 474
53%

B: 17
2%

C: 299
34%

F: 40
4%

E: 37
4%D: 23

3%

* Notă – Domeniile de interes sunt detaliate în Anexă.
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Numărul solicitărilor rezolvate favorabil

Din totalul celor 890 solicitări formulate în 599 cereri, un număr de  814

solicitări au avut rezolvări favorabile, reprezentând 91,47% din totalul

solicitărilor.

Numărul solicitărilor respinse, defalcat în funcţie de motivaţia
respingerii

Din totalul celor 890 solicitări, 76 au fost respinse, reprezentând 8,53%

din totalul solicitărilor.

1) Informaţii exceptate de la accesul liber:

 11 solicitări

2) Informaţii inexistente sau neidentificate:

 41 solicitări

3) Informaţii care nu fac obiectul Legii nr. 544/2001:

24 solicitări (Acestea au fost îndrumate, în funcţie de conţinut, fie
la Serviciul pentru relaţii publice, fie către alte instituţii)

890

814

76
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Modul  de adresare a cererilor

Din totalul celor 599 cereri:

• 391 au fost adresate verbal, reprezentând 65% din totalul

cererilor adresate BRSC;

• 131 au fost în format electronic (e-mail), reprezentând 22% din

totalul cererilor adresate BRSC;

• 77 au fost adresate pe suport de hârtie, reprezentând 13% din

totalul cererilor adresate BRSC.

Mod de adresare

Solicitări pe 
suport de 

hârtie
13% Solicitări 

verbale
65%

E-mail
22%

Număr de cereri raportat la categoriile de solicitanţi

Cele 599 cereri au fost adresate de următoarele categorii de solicitanţi:

• 401 cereri adresate de persoane fizice, reprezentând 67% din

totalul solicitanţilor;

• 71 cereri adresate de persoane juridice (ONG), reprezentând

12% din totalul solicitanţilor;

• 127 cereri adresate de persoane juridice (altele decât ONG),

reprezentând 21% din totalul solicitanţilor.



5

Tipuri de solicitanţi

Persoane 
juridice (altele 

decat ONG)
21%

Persoane fizice
67%

Persoane 
juridice (ONG) 

12%

Reclamaţii administrative

Au fost înregistrate 3 reclamaţii administrative, respinse ca nefondate de

către Comisia de analiză a reclamaţiilor administrative privind încălcarea

dreptului de acces la informaţiile de interes public, înfiinţată prin Ordinul

Secretarului general nr. 513 din 14.10.2003.

Plângeri în instanţă

A fost formulată o plângere care a fost respinsă de Tribunalul

Municipiului Bucureşti prin Sentinţa civilă nr. 637/18.02.2004.

Costurile totale ale Biroului de relaţii cu societatea civilă

Costurile totale (salariale şi de regie) ale Biroului de relaţii cu societatea

civilă sunt în valoare de 1.977.756.795  lei.

Sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a informaţiilor de
interes public solicitate

Costurile serviciilor de copiere suportate de solicitanţi, în anul 2003, s-au
ridicat la suma de 1 056 500 lei.
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Numărul estimativ de vizitatori ai punctului de informare -
documentare

Peste 450 de persoane.

Buletin informativ

In perioada sesiunilor parlamentare, Biroul de relaţii cu societatea civilă

editează săptămânal AGENDA ELECTRONICĂ A DEPUTATULUI, un

buletin informativ electronic, al cărui sumar cuprinde: programul de lucru şi

ordinea de zi, iniţiativele legislative înregistrate săptămânal la Camera

Deputaţilor, precum şi iniţiativele legislative adoptate în săptămâna

precedentă apariţiei buletinului. Agenda este transmisă prin e-mail, gratuit, cu

sprijinul Fundaţiei pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, unui număr total de 933

abonaţi (la 31 decembrie 2003), după cum urmează: 503 organizaţii

neguvernamentale, 133 instituţii publice, 114 firme private, 183 persoane

fizice.

Tipuri de abonaţi

ONG
54%

Persoane 
fizice
20%

Firme
12%

Instituţii 
publice

14%



ANEXA

DETALIEREA DOMENIILOR DE INTERES
A. Informaţii referitoare la activitatea  legislativă curentă: 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, rapoarte ale

comisiilor de mediere, stenograme ale şedinţelor în plen, situaţia voturilor în

plenul Camerei, puncte de vedere ale Guvernului, avize ale Consiliului

Legislativ, proceduri parlamentare.

B. Situaţii privind controlul parlamentar: Moţiuni simple si moţiuni de

cenzură, întrebări şi interpelări, intervenţii politice ale deputaţilor, situaţii

statistice privind întrebările, interpelările si intervenţiile politice, rapoarte

prezentate de autorităţi şi instituţii publice, precum şi de organismele aflate

sub autoritatea Parlamentului sau a Camerei Deputaţilor (CNSAS, Consiliul

Legislativ, SRI, Curtea de Conturi), rapoarte ale comisiilor de anchetă (FNI)

etc.

C. Informaţii generale despre Camera Deputaţilor şi despre structurile

care o compun, despre deputaţi şi activitatea acestora, precum şi despre

activitatea Secretariatului general: componenţa nominală a Biroului

permanent, a grupurilor şi comisiilor parlamentare, componenţa nominală a

comisiilor de mediere, evidenţe privind deputaţii (pe circumscripţii

electorale, pe grupuri parlamentare, pe partide politice, date personale ale

deputaţilor), regulamente interne şi reglementări privind birourile

parlamentare din circumscripţii, absenţe ale parlamentarilor în plen şi pe

comisii, coordonate de contact ale deputaţilor, grupurilor şi comisiilor

parlamentare.
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Structura organizatorică a Secretariatului general, atribuţii ale

compartimentelor, informaţii privind resursele umane, rapoarte de activitate.

De asemenea, s-au înregistrat solicitări de informaţii de natură economico-

financiară, achiziţii, dotări, patrimoniu: sume forfetare, cheltuieli salariale,

execuţia bugetară, cheltuieli cu privire la deplasări în străinătate, telefoane

mobile, parcul de autoturisme, furturile înregistrate din autoturisme, diurne,

sume de protocol, licitaţii publice, caiete de sarcini, liste şi valori ale

bunurilor achiziţionate, modalitatea de achiziţie a acestora, lista cuprinzând

proprietăţile imobiliare, private şi publice deţinute, respectiv administrate de

Camera Deputaţilor, informaţii referitoare la casarea stocurilor de băuturi

alcoolice din magazia Camerei Deputaţilor.

A existat, de asemenea, o solicitare referitoare la strategiile curente ale

instituţiei.

D. Informaţii referitoare la programul de lucru şi ordinea de zi:

programul de lucru săptămânal al Camerei Deputaţilor, ordinea de zi a

plenului Camerei Deputaţilor, activităţi ale comisiilor parlamentare, lista

problemelor care fac obiectul şedinţelor comune cu Senatul, programul de

activitate al comisiilor permanente în vacanţele parlamentare.

E. Informaţii referitoare la modalitatea de acces la informaţii. In această

categorie au fost incluse solicitările cu privire la: prevederile Legii nr.

544/2001,  Biroul de relaţii cu societatea civilă, site-ul Camerei, posibilitatea

de a intra în posesia unor documente, acces la arhivă şi bibliotecă etc.

F. Alte domenii. In această categorie au fost incluse solicitările formulate în

temeiul Legii nr. 544/2001, dar care nu fac obiectul acesteia (petiţii, sesizări

ale unor abuzuri, cereri pentru ajutoare materiale şi financiare, vize pentru

alte state etc.), solicitările de informaţii cu privire la activitatea altor instituţii,

exprimarea unor opinii etc.
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OBSERVAŢII

Departajarea solicitărilor pe domenii de interes a fost o operaţiune dificilă, pe

de o parte din cauza faptului că într-un număr de 282 cereri s-au formulat mai

multe solicitări (cel mai adesea acoperind mai multe domenii), iar pe de altă

parte, din cauza modului de definire a informaţiei publice, ca fiind „orice

informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi

sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de

exprimare a informaţiei” (Legea nr. 544/2001, art. 2 lit. b), ceea ce a condus,

uneori, la solicitări de informaţii greu de inclus în una ori alta dintre categorii.

Din analiza domeniilor prezentate, se poate observa că interesul major al

solicitanţilor rămâne cel legat de activitatea de legiferare a Parlamentului, cu

impactul cel mai vizibil în viaţa societăţii, acestui domeniu fiindu-i

circumscrise mai mult de 53% din totalul solicitărilor.

De un interes sporit s-au bucurat şi solicitările cu privire la posibilităţile şi

modalităţile de contactare directă a structurilor interne ale Camerei (grupuri

parlamentare şi comisii), precum şi a deputaţilor.

Mai este de remarcat, totodată, interesul faţă de informaţiile privind resursele

umane, de natură economico-financiară şi patrimonială, comparativ cu anii

precedenţi, când astfel de cereri erau cvasi-inexistente.

 Este de anticipat că solicitările pentru astfel de informaţii vor creşte în anul

2004, astfel încât soluţionarea lor trebuie să implice stabilirea unor proceduri

interne coerente şi eficiente de transmitere promptă şi adecvată a

informaţiilor, proceduri existente şi la ora actuală, dar încă perfectibile.


