
EXPUNERE DE MOTIVE

Secfiunea 1

Titlul proiectului de act normativ

LEGE pentru transparentizarea informa|iilor de interes public u^urarea accesului cetafenilor 
prin moditlcarea completarea Legii nr. 544/2001 privind libenil acces la infomia|ii de interes 

____________________________________public___________ _______________________

Sec^iunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ

l.Descrierea situatiei 
actual e

Legea 544/2001 garanteaza tuturor cetatenilor accesul liber la 
informatiile de interes public, adica la orice informatie care 
priveste sau rezulta din activitatile unei autoritati sau institutii 
publice. Cu toate acestea, practica institutiilor publice este de a 
publica iuformatii publice si de a comunica date solicitate m 
moduli care nu permit prelucrarea sau reutilizarea lor de catre 
persoanele interesate.

Or, este evident m primul rand ca aceste date sunt disponibile in 
formatul util persoanelor interesate, insa unele institutii publice 
parcurg un proces de imprimare pe hartie si re-scanarea lor pentru 
comunicare sau publicare pe internet. Este de asemenea evident 
faptul ca interesul cetatenilor este sa aiba acces real, cat mai liber 
la aceste informatii fara a fi necesara transcrierea lor manuala dintr- 
un fisier in altul pentru prelucrare sau utilizare la intocmirea 
oricaror statistic!, analize, situatii, etc.

O alta problema o reprezinta refuzul nemotivat sau chiarabuziv de 
a comunica anumite informatii de interes public. Acest lucni fie 
descurajeaza solicitantii sa obtina informatiile solicitate, fie 
conduce la mcarcarea instantelor de judecata cu dosare care ar 
putea fi evitate.

Ne-au fost semnalat din partea cetatenilor in acest sens, spre 
exemplu:_____ _____________________ ______________



• un refuz de a comunica o nota nesecreta a Casei Nationale de 
Pensii Publice contindnd instructiuni cu privire la aplicarea unor 
norme legale care vizau drepturile solicitantului, pe motiv ca 
aceasta nota nu ar face parte din documentele pe care institutiile 
publice trebuie sa le publice din oficiu (desi face parte din 
informatiile de interes public la care cetatenii sunt indreptatiti, 
mai ales cand vizeaza alte drepturi ale acestora, astfel cum a 
solutionat instant);

• un raspuns din partea Ministerului Finantelor Publice prin care 
s-a indicat ca un anumit punct de vedere emis de minister nu 
exista penlru a fi comunicat in copie solicitantului, dar acelasi 
punct de vedere emis de minister (datat anterior raspunsului 
negativ) a fost ulterior comunicat solicitantului de alta institutie 
careia li fusese adresat;

• un refuz din partea unei regii autonome de a comunica 
raporturile anuale ale consiliului de administratie, pe motiv ca 
pentru anii solicitati acestea nu faceau obiectul obligatiei de a le 
publica pe site conform normelor de guvernan^ corporativa, 
desi acestea se mscriu m mod evident m notiunea de informatii 
de interes public iar comunicarea lor catre solicitant nu este 
conditionata de obligatia de a le comunica sau publica din oficiu 
pe site;

• un raspuns din partea unui minister care indica o situatie 
generala a veniturilor angajatilor, m conditiile in care 
solicitantul ceruse date complete m format editabil pentru 
realizarea unor calcule si aiialize;

• un raspuns din partea altui minister care comunica un fisier PDF 
scanat si needitabil, in conditiile m care solicitantul ceruse m 
mod explicit date in format editabil pentru realizarea unor 
calcule si analize;

• un raspuns din partea altui minister care indica faptul ca datele 
solicitate se afla pe pagina de internet, desi m realitate se afla un 
PDF scanat la o rezolutie care nici macar nu era lizibila, 
solicitantul cerand formatul editabil al datelor;

• un raspuns din partea unui minister care invoca necesitatea unui 
termen de raspuns de 30 de zile, in conditiile in care se solicita 
varianta editabila a documentului privind transparenta 
cheltuielilor salariale ale institutiei, incluzand sumele brute si 
sporurile, care trebuie oricum afisata pe pagina de internet;

• un refuz din partea unui institut national de cercetare-dezvoltare,
persoana juridica de drept public infiintota prin actul guvernului 
si care se bucura de finantare publica, de a comunica informatii 
privind transparent salariala; __________________ ___



• refuzuri prin care se pretinde solicitantilor dovedirea unui 
interes in cunoasterea informatiilor de interes public solicitate,
etc.

Aproximativ 50% din refuzurile solutionate fn instante dau dreptate 
cetatenilor care solicita informatiile de interes public, fn vreme ce 
multe refuzuri administrative raman necontestate din cauza lipsei 
de experienta sau cunostinte cu privire la drepturile prevazute de 
lege, din cauza costurilor de timp si energie in parcurgerea unei 
proceduri judiciare, sau din cauza duratei mdelungate a procesului 
in instanta, care de cele mai multe ori face ca informatiile de interes 
public solicitate sa isi piarda deja din relevanta si utilitate. Accesul 
cetatenilor la informatiile de interes public trebuie sa aiba loc cdt 
mai repede, nu in termen de cateva luni de zile.

De asemenea, informatiile de interes public care trebuie fumizate 
din oficiu pe paginile de internet proprii ale institutiilor mca sunt 
de cele mai multe ori publicate intr-un format care nu permite 
cautarea automatizata m continutul lor sau reutilizarea datelor, 
inclusiv informatii privind executia bugetara sau transparentizarea 
salariilor conform normelor legale aplicabile.

Asemenea practici sunt contrare spiritului legii si nu reprezinta o 
iiauspaieiiw si un acces cu auevarai iiber ia iuionnaiiiie ue inieies 
public.________________________________________________
1) Introducerea obligativitatii autoritatilor si institutiilor publice de 
a publica si comunica toate informatiile si datele de interes public 
mtr-un format deschis si prelucrabil automat, care sa permita 
cautarea automata tn continutul documentelor si utilizarea in mod 
concret a datelor fara a fi necesara transcrierea lor manuala m mod 
suplimentar de catre solicitant.

2. Schimbari preconizate

2) Introducerea obligativitatii autoritatilor si institutiilor publice de 
a intocmi si actualiza un registru public electronic al solicitarilor 
mregistrate si al raspunsurilor emise in baza Legii nr. 544/2001, cu 
anonimizarea datelor personale din cuprinsul acestora. Acest lucru 
va permite pe de o parte transparentizarea si accesul mai mare al 
persoanelor interesate la informatiile de interes public comunicate, 
dar si posibilitatea de a evita eventual dublarea unor cereri acolo 
unde raspunsul poate fi deja gasit.

Alte informatii Nu este cazul.

Sec^unea a 3-a
ImpactuI socio-economic al proiectului de act normativ

1. Impact macroeconomic Nu este cazul.



2. Impact asupra mediului 
de afaceri

Nu este cazul.

3.1mpact social Cre§terea accesului la informatii de interes public va facilita 
transparentizarea activitSbi institutiilor publice din slujba 
cetatenilor, iar clarificarea formatului deschis al datelor ce trebuie 
comunicate va preintampina conflictele §i acfiunile in instanta, 
dand totodata vadoare utilizabila datelor publice.

4, Impact asupra mediului Nu este cazul.
5. Alte informatii Nu este cazul.

Sec^iunea a 4-a
Impactul flnanciar asupra bugetului general consolidat, atat pe termen scurt, pentru 

anul curent, cat si pe termen lung (pe 5 ani)

Nu este cazul.
Indicator! Anul curent Urmatorii 4 ani Media pe 5 ani

1. Modificari ale 
veniturilor bugetare, 
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din 
acesta:
(i) impozit pe profit
rii) impozit pe venit
b) bugete locale:
(i) impozit pe profit
c) bugetul asigurarilor 
sociale de stat:
(i) contributii de asigurari
2. Modificari ale 
cheltuielilor bugetare, 
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din 
acesta:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri ?i servicii
(iii) transferuri intre 
unitati ale administratiei 
publice
(iiii) Alte cheltuieli
(iiiii) Cheltuieli de capital
b) bugetele locale:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri gi servicii
c) bugetul asigurarilor 
sociale de stat:



(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri §i servicii
3. Impact fmanciar, 
plus/minus, din care:
a) buget de stat
b) bugetele locale
4. Propuneri pentru 
acoperirea cre§terii 
cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a 
compensa reducerea 
veniturilor bugetare
6. Calculele detaliate 
privind fundamentarea 
modificarilor veniturilor 
§i/sau cheltuielilor 
bugetare
7. Alte informatii

Secfiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislatiei in vigoare

1. Proiecte de acte normative suplimentare Nu este cazul.
2. Coiiipatibiliiu'ea proic-cUiiiii de r-cl nonriftliv cu legislalia coniiiriitara
in materie

Ni! este cazui

3, Decizii ale Curtii Europene de Justitie ?i alte documente Nu este cazul.
4.Evaluarea conformitatii Nu este cazul.
5. Alte acte normative §i/sau documente intemationale din care decurg 
angajamente

Nu este cazul

6. Alte informatii Nu este cazul.
Sec^unea a 6-a

_______Consultarile efectuate in vederea elaborarii proiectului de act normativ
1. Informatii privind procesul de consultare cu organizatii 
neguvemamentale, institute de cercetare gi alte organisme implicate
2. Fundamentarea alegerii organizajiilor cu care a avut loc consultarea, Nu este cazul 
precum §i a modului in care activitatea acestor organizatii este legate de
obiectul prezentului act normativ 

Nu este cazul

3. Consultarile organizate cu autoritatile administratiei publice locale, 
in situatia in care prezentul act normativ are ca obiect activitati ale 
acestor autoritati, in conditiile Hotardrii Guvernului nr. 521/2005 
privind procedura de consultare a structurilor asociative ale 
autoritdtilor administratiei publice locale la elaborarea proiectelor de 
acte normative

Nu este cazul.



4. Consultarile desf^urate in cadnil consiliilor interministeriale, in 
conformitate cu prevederile i/orarar// Guvernului nr. 750/2005privind 
constituirea consiliilor interministeriale permanente 

Nu este cazul.

5. Informatii privind avizarea de catre:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Aparare a jarii
c) Consiliul Economic §i Social
d) Consiliul Concurentei
e) Curtea de Conturi

Necesita avizul 
Consiliului 
Legislativ, 
Consiliului 
Economic §i Social.

Secfiunea a 7-a
de informare publica piivind elaborarea implementarea proiectului de act

normativ
1. Informarea societatii civile cu privire lanecesitatea elaborarii actului 
normativ

Nu este cazul

2. Informarea societStii civile cu privire la eventualul impact asupra 
mediului in urma implementgrii prezentului act normativ, precum §i 
efectele asupra sanStatii §i securitatii cetatenilor sau diversitatii 
biologice.

Nu este cazul.

3. Alte informatii

Masuri de implementare
1. Masurile de punere in aplicare a prezentului act normativ de catre Nueste cazul
autoritatile administratiei publice centrale §i/sau locale - infiintarea
unor noi organisme sau extinderea competentelor institutiilor existente____________

In numele inijiatorilor:

Deputat USR Claudiu lulim G^ril Nasuip^

Deputat PSD Andrei Pop
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