Legea 544/2001 privind liberul acces
la informații de interes public
Atunci când te deranjează o problemă din spațiul public (se construiește o clădire
nepotrivită, se taie copacii, s-au stricat leagănele din parc), primul pas este să
încerci să afli mai multe informații: al cui este terenul?, ce scrie în autorizație?, ce
instituție este responsabilă?, există o hotărâre a consiliului local? etc.
În România, Legea 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public îți dă
dreptul să ceri și să primești informații și documente de interes public (conform
legii, o informație de interes public este orice informație care privește activitățile
sau rezultă din activitățile unei autorități sau instituții publice). Există și unele
excepții, descrise la art. 12 - documentele și informațiile secretizate, datele
personale etc.
Procedura prin care se pot solicita astfel de informații este destul de simplă: o
cerere scrisă depusă la registratura instituției sau transmisă pe fax sau pe email.
Autoritatea publică este obligată să furnizeze informațiile solicitate în 10 zile de la
depunerea cererii. Dacă durata necesară pentru identificarea/pregătirea
informației solicitate este mai mare, termenul se poate prelungi până la 30 de zile
(cu notificarea solicitantului în termen de 10 zile). În cazul în care autoritatea
refuză să ofere informațiile, invocând un temei legal, aceasta trebuie să răspundă în
termen de 5 zile de la înregistrarea cererii.

Liberul acces la informații de interes public

Ce trebuie să știi când
soliciți informații publice
Două lucruri sunt importante în formularea cererilor de informații de interes
public:
să identifici cât de bine poți care este instituția care deține informația
pe care o dorești. Dacă nu știi sigur, e mai bine să transmiți cererea
simultan acelor instituții pe care le crezi responsabile.
să precizezi cât mai clar informația sau documentul pe care vrei să îl
obții. Ex.: copia procesului verbal de recepție a lucrărilor xxx, hotărârea
consiliului local privind yyy, informații cu privire la planurile și proiectele
primăriei de sector privind parcela de la adresa zzz etc.
Nu uita să ceri numărul de înregistrare, te poate ajuta ulterior!
Ai grijă să precizezi adresa (email sau poștală) la care dorești să primești
informațiile solicitate.
Autoritatea respectivă poate pretinde plata copiilor documentele pe care le
soliciți.
Ce faci dacă nu primești informația:
reclamație administrativă adresată șefului instituției responsabile –
transmisă în termen de maxim 30 de zile de la primirea refuzului (sau
de la depunerea cererii care a rămas fără răspuns);
plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei
rază teritorială domiciliezi sau în a cărei rază teritorială se află
instituția vizată. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la
primirea refuzului (sau de la depunerea cererii care a rămas fără
răspuns);.

