Raport de activitate privind aplicarea Legii 544/2001, privind liberul
acces la informaţiile de interes public
Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public constituie unul
dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice.
Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să asigure accesul la informaţiile de
interes public din oficiu sau la cerere, prin intermediul compartimentului pentru relaţii
publice sau al unei persoane desemnate în acest scop.
Totodată, în baza aplicării legii, autorităţile şi instituţiile publice locale au
obligativitatea de a comunica din oficiu actele normative care reglementează
organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice, structura organizatorică,
atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare şi de audienţe, datele de contact
ale instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor
publice.
Orice cetăţean, indiferent de naţionalitate, etnie sau clasă socială, domiciliat sau nu în
municipiul Ploieşti, are dreptul de a solicita informaţii de interes public, în
conformitate cu L 544/2001. De asemenea, autorităţile şi instituţiile publice au
obligativitatea de a furniza informaţiile publice solicitate verbal sau în scris, în cazul
în care acestea necesită timp de documentare.
La solicitările la care trebuie furnizat răspuns scris termenul de redactare a acestuia
este de 10 zile sau cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de
dificultatea şi volumul informaţiei. Funcţionarul responsabil cu L 544/2001 poate
refuza comunicarea informaţiilor solicitate, însă refuzul trebuie comunicat în termen
de 5 zile de la primirea petiţiilor.
Informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, cele privind
deliberările autorităţilor, interesele economice şi politice ale României care fac parte
din categoria informaţiilor clasificate nu constituie informaţii de interes public.
Din aceeaşi categorie fac parte şi informaţiile privind activităţile comerciale sau
financiare, dacă publicitatea acestora lezează principiul concurenţei loiale,
informaţiile referitoare la datele personale, cele privind procedura în timpul unei
anchete penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie
surse confidenţiale sau pun în pericol viaţa, integritatea corporală sau sănătatea unei
persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare.
În cadrul Primăriei municipiului Ploieşti persoana responsabilă cu aplicarea L
544/2001 este Alina Istrătescu, Şeful Biroului Comunicare, Promovare şi purtătorul
de cuvânt al Primăriei Ploieşti.
În cursul anului 2004 au fost înregistrate 42 de cereri de informaţii de interes public la
care s-a răspuns în termenul legal prevăzut de Legea 544/2001. Solicitările primite în
acest an au inclus copii după diferite Hotărâri ale Consiliului Local, programul de
drumuri derulat de municipalitate, copii după contractele cu societăţile furnizoare de
servicii publice, informaţii despre bugetul local, informaţii despre zonele de

impozitare, copii după programul de locuinţe, copii ale stadiului informatizării la
nivelul Primăriei municipiului Ploieşti, etc.
Nu s-a înregistrat nici o reclamaţie administrativă vizând nerespectarea prevederilor L
544/ 2001.

