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Liberul acces la informaţiile de interes public   

(1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit. 

(2) Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra pro-

blemelor de interes personal. 

(3) Dreptul la informaţie nu trebuie să prejudicieze măsurile de protecţie a tinerilor sau securitatea naţională. 

(4) Mijloacele de informare în masă, publice şi private, sunt obligate să asigure informarea corectă a opiniei publice. 

(5) Serviciile publice de radio şi de televiziune sunt autonome. Ele trebuie să garanteze grupurilor sociale şi politice importante exercitarea dreptului la ante-

nă. Organizarea acestor servicii şi controlul parlamentar asupra activităţii lor se reglementează prin lege organică. 

Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale 

ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţional ratificate de Parlamentul Româ-

niei. 

Surse:  Articolul 31 din Constituţia României; Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public  

Surse fotografii:  FreeDigitalPhotos.net 



 

 

 Accesul liber la informaţiile de inte-
res public este unul din drepturile fundamen-
tale ale cetăţenilor unui stat democratic, 
garantat, de obicei, prin Constituţie. El încor-
porează mai multe principii diferite, menite 
să asigure respectarea principiilor democra-
tice, menţinerea unei populaţii informate şi 
active din punct de vedere civic, şi transpa-
renţa instituţiilor publice. 

 În primul rând, orice persoană are 
dreptul la acces liber, gratuit şi neîngrădit la 
orice informaţie de interes public. În al doilea 
rând, autorităţile publice, în funcţie de com-
petenţa fiecăreia, sunt obligate să ofere ce-
tăţenilor interesaţi informaţii corecte atât 
despre chestiunile de interes public, cât şi 
despre cele de interes personal. În al treilea 
rând, dreptul la informare nu are voie să 
pericliteze măsurile de protecţie a persoane-
lor tinere, nici securitatea naţională. 

 În România, accesul liber la infor-
maţii este garantat prin Articolul 31 din Con-
stituţia României şi prin Legea 544/2001. 
Legea 544 este una dintre cele mai impor-
tante realizări din ultimii ani în privinţa creş-

terii transparenţei instituţiilor publice şi a 
consolidării democraţiei. Putem chiar să 
spunem că ea este cea care asigură respec-
tarea Articolului 31 al Constituţiei. 

 Astfel, conform legii 544, informaţii-
le de interes public sunt împărţite în două 
categorii, în funcţie de modul în care pot fi 
accesate: informaţii oferite din oficiu şi infor-
maţii oferite la cerere (scrisă sau verbală). 
Pentru a facilita accesul publicului la ele, 
legea prevede ca fiecare instituţie şi autorita-
te publică ce se supune legii fie să înfiinţeze 
un departament specializat, fie să desemne-
ze o persoană cu atribuţii specifice aplicării 
Legii 544. Este important de precizat faptul 
că cererile de informaţii publice nu trebuie 
motivate. Cetăţeanul nu este obligat şi nu i 
se poate cere să precizeze motivul pentru 
care solicită informaţia respectivă. În cazul 
în care un cetăţean consideră că nu i-a fost 
respectat dreptul la informare în ceea ce 
priveşte informaţiile de interes public, el poa-
te să depună o reclamaţie administrativă sau 
chiar să acţioneze în instanţă instituţia publi-
că în cauză.  

 

VALORI 

cod filosofic profund 

internalizat care ser-

vește drept ghid pentru 

stabilirea obiectivelor, 

adoptarea deciziilor, 

soluționarea conflicte-

lor si modul de com-

portament 

 

 

PRINCIPII 

enunțarea conduitelor 

așteptate pentru onora-

rea fiecărei valori 

 

 

CULTURĂ DE 

ORGANIZAȚIE 

ansamblu de valori, 

principii, filosofie, prac-

tici și cutume care defi-

nesc o instituție 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istoriile săptămânii 

Domnul X, pensionar din mediul rural, a primit o 

amendă nejustificată, pentru neplata la timp a 

unei datorii la stat pe care o plătise cu mai mult 

timp in urma. Dorind să o conteste, însă necunos-

când procedura, a solicitat în scris direcţiei care 

emisese amenda informaţii cu privire la modul de 

depunere a contestaţiilor. După mai multe luni şi 

repetate solicitări, nu a primit însă nici un răspuns, 

fiind obligat, până la urmă, să plătească amenda, 

cu tot cu penalizări pentru întârziere. Atunci, dom-

nul X şi-a angajat un avocat, a dat în judecată 

instituţia şi nu numai că a clarificat situaţia cu 

amenda, recuperându-şi banii, însă a cerut şi dau-

ne pentru că datorită privării de acces liber la 

informaţii, a fost nevoit să amâne în acea lună 

cumpărarea medicamentelor  pentru tratamentul 

pe care îl urma, banii fiind cheltuiţi pe plata unei 

amenzi ce ar fi putut uşor fi contestată.  

Un jurnalist de la un ziar regional dorea să scrie un 

material cu privire la o instituţie a administraţiei publice 

locale. Căutând, iniţial, pe site-ul instituţiei, a descope-

rit că nu există nici bugetul şi bilanţul contabil, nici 

declaraţiile de avere ale conducerii şi nici alte astfel de 

documente de interes public. Telefonând la sediu, 

persoana care a răspuns i-a comunicat că nu îi poate 

oferi  aceste  informaţii. Trezindu-i-se o suspiciune, a 

decis să meargă personal în audienţă la conducerea 

instituţiei, pentru a obţine nişte răspunsuri, unde însă, 

spre mirarea lui, i s-a comunicat că nu se discută astfel 

de aspecte cu presa. Atunci, jurnalistul a depus cerere 

scrisă, însoţită de o copie a legii nr. 544, cu privire la 

accesul liber la informaţia de interes public şi de o scri-

soare în care menţiona că va face apel la instanţă dacă 

acest drept îi va fi, în continuare, încălcat. Neavând de 

ales, autoritatea i-a predat datele solicitate, jurnalistul 

descoperind că nu vroiau să le facă publice datorită mai 

multor nereguli, prin care conducerea instituţiei  preju-

diciase statul cu sume importante de bani.  

Orice asemănare între cele două istorioare nu este întâmplătoare. Dacă le găsiți, înseamnă că vă 

pasă! Scrieți-ne și vom încerca să facem ceva ÎMPREUNĂ! 


