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P A R L A M E N T U L  R O M Â N I E I  
S E N A T  

 

 
 

 
Direcția presă, comunicare și imagine 

Biroul relații publice 
 

 
 
 

R A P O R T 
PRIVIND ACCESUL LA INFORMAȚIILE DE INTERES PUBLIC  

ÎN ANUL 2016 
 
 

În conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 3 din 29 iunie 2004 a Biroului permanent al 
Senatului, pentru aprobarea măsurilor de aplicare a prevederilor Legii nr. 544/2001 privind 
liberul acces la informațiile de interes public și cu prevederile art. 27 din Normele metodologice 
de aplicare a Legii nr. 544/2001, prezentăm situația solicitărilor de informații publice adresate 
Senatului în anul 2016. 
 
 

Numărul total de solicitări cu privire la  informații de interes public 
 

În anul 2016 s-au înregistrat la Biroul relații publice  1108 solicitări. 
Din totalul solicitărilor, 186 au fost cereri scrise, (17% din numărul total de cereri) și 

922 au fost solicitări verbale (83% din numărul total de cereri). 
De asemenea, raportat la categoriile de solicitanți, din totalul de 1108 cereri, 923  

cereri  au fost adresate de către persoane fizice, ceea ce reprezintă 83% din numărul total al 
acestora, în timp ce numărul solicitărilor adresate de către persoanele juridice a fost de 185, 
reprezentând un procent de 17% din numărul total al cererilor. 
 
 

Numărul total de solicitări scrise, departajat pe domenii de interes 
 

Solicitările scrise, în număr de 186, au vizat următoarele domenii: 
 

A. Informații referitoare la activitatea legislativă: inițiative legislative (stadiu, 
etapele parcurgerii procedurii parlamentare, vot, documente asociate), 
stenograme, sesiuni legislative – un număr de 58 cereri, ceea ce reprezintă 
31% ; 
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B. Informații referitoare la activitatea senatorilor: evidențele privind senatorii pe 
circumscripții electorale, reglementări privind birourile senatoriale din 
circumscripțiile electorale, date de contact, prezența senatorilor la lucrările 
Senatului, indemnizații și alte drepturi  – un număr de 60 cereri, ceea ce 
reprezintă 32% ; 

 
C. Informații privind structurile Senatului și activitatea acestora precum: parcul 

auto, utilizarea mijloacelor auto, cheltuieli cu deplasarea în străinătate, 
cheltuieli cu deplasarea internă, cheltuieli privind cazarea senatorilor, 
cheltuieli cu dotarea birourilor senatorilor, execuția bugetară, achiziții publice - 
un număr de 39 solicitări, ceea ce reprezintă 21% ; 

 
D. Informații cu privire la mecanismul de funcționare și de aplicare a actelor 

normative în vigoare: un număr de 29 cereri, ceea ce reprezintă 16%; 
 
 
                       Numărul de solicitări scrise rezolvate favorabil 
 

Din totalul de 186 de solicitări scrise, 7 cereri au fost rezolvate parțial (nu toate 
informațiile solicitate au avut legătură cu activitatea Senatului), 5 cereri au fost direcționate 
către alte instituții, 3 cereri făceau referire la informații inexistente, în timp ce 19 cereri făceau 
referire la informații exceptate de la liberul acces la informațiile de interes public (informații 
cu privire la date cu caracter personal). Toate celelalte 152 cereri au fost soluționate favorabil. 
 
 
                       Numărul de solicitări defalcat pe termene de răspuns 
 

Din totalul de 186 de solicitări scrise 34 cereri au primit răspunsul în termenul de 5 zile, 
149 de cereri au primit răspunsul în termenul de 10 zile în timp ce 3 cereri au primit răspunsul 
în termenul de 30 de zile. 
 
 

Numărul de solicitări adresate în scris, după modul de adresare 
 

Din totalul de 186 solicitări scrise : 
 
A. 24 au fost adresate pe suport de hârtie, ceea ce reprezintă 13%. 
B. 162 au fost transmise pe suport electronic, ceea ce reprezintă 87%. 
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Numărul de solicitări scrise, în raport de categoriile de solicitanți 
 

A. 127 solicitări scrise au fost adresate de persoane fizice, ceea ce reprezintă 
68%. 

B. 59 solicitări scrise au fost adresate de persoane juridice, ceea ce 
reprezintă 32%.  

 
 
Numărul de solicitări verbale 
 

În anul 2016 s-au înregistrat 922 solicitări verbale, care, departajate pe domenii de 
interes, au vizat: 
 

A. Informații referitoare la activitatea legislativă: inițiative legislative (stadiu, 
etapele procedurilor parlamentare), rapoarte și avize ale comisiilor 
permanente, Hotărâri ale Senatului, stenograme ale ședințelor în plen – 
285, ceea ce reprezintă 31%; 

 
B. Informații referitoare la activitatea senatorilor: date privind evidențele pe 

circumscripții electorale, activitatea birourilor senatoriale, prezența la 
lucrările în plen, pe comisii, date de contact – 233, ceea ce reprezintă 25%; 

 
C. Informații despre structurile Senatului, activitatea acestora: componența 

nominală a Biroului permanent, a grupurilor parlamentare, a comisiilor 
permanente, a comisiilor comune ale Parlamentului, structura 
organizatorică a Senatului, programul de lucru al Senatului și ordinea de zi 
la ședințele plenului, ordinea de zi la comisiile permanente, informații 
despre execuția bugetară, telefoane, parcul auto  –  199, ceea ce reprezintă 
22%; 

 
D. Informații cu privire la mecanismul  de funcționare și de aplicare a actelor 

normative în vigoare – 205, ceea ce reprezintă 22%.    
 

Totodată, din numărul total de solicitări adresate verbal, 796 solicitări au fost 
înregistrate de persoanele fizice, în timp ce numărul solicitărilor înregistrate de persoanele 
juridice a fost de 126.  
 
 

Numărul de reclamații administrative 
 

În cursul anului 2016 s-a înregistrat o singură reclamație administrativă cu privire la 
modalitatea în care Biroul relații publice  a soluționat cererile formulate în baza legii, aceasta 
fiind soluționată în favoarea instituției. 
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Numărul de plângeri în instanță 
 

În cursul anului 2016 nu a fost înregistrată pe rolul instanțelor judecătorești nicio 
plângere. 
 

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

În cursul anului 2016 nu s-a încasat nimic pentru serviciile de copiere a  informațiilor de 
interes public. 

 
 
Costurile totale ale Biroului de informare publică directă a persoanelor 
 

În bugetul Senatului nu sunt evidențiate distinct, pe departamente, costurile cu 
personalul, cheltuielile de logistică (telefon, rechizite, tehnică de calcul etc.). 

 
 

Numărul estimativ de cetățeni care au accesat informațiile de la  punctul de 
informare – documentare din interiorul instituției 
 

Peste 1000 de persoane. 
 
 
 
 

 
 

 


