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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
 

Direcţia comunicare şi relaţii publice 
Biroul pentru informare publică şi relaţia cu societatea civilă 

 
 

RAPORT 
 
 

PRIVIND ACCESUL LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC 
ÎN ANUL 2016 

 
 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces 

la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, şi 

ale Ordinului Secretarului General al Camerei Deputaţilor nr. 1216/2013 

privind stabilirea atribuţiilor Direcţiei comunicare şi relaţii publice, accesul la 

informaţiile de interes public se face prin intermediul Biroului pentru 

informare publică şi relaţia cu societatea civilă din cadrul Direcţiei 

comunicare şi relaţii publice. Acesta întocmeşte anual - potrivit dispoziţiilor 

legale – un raport privind accesul la informaţiile publice. 

Prezentul raport este întocmit în conformitate cu prevederile 

art. 27 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 

privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr. 123/2002, modificată şi completată de 

Hotarârea Guvernului nr. 478/2016. 

 

Numărul total al solicitărilor de informaţii de interes public 

  

În cursul anului 2016, la Biroului pentru informare publică şi relaţia cu 

societatea civilă s-au înregistrat 828 cereri (intrări), formulate în temeiul 

Legii nr. 544/2001, cuprinzând un număr total de 1106 solicitări de 

informaţii de interes public. 
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Numărul total al solicitărilor, departajat pe domenii de interes1 

Cele 828 solicitări au vizat următoarele domenii: 

A. Informaţii referitoare la activitatea  legislativă curentă – 471 
solicitări   

Iniţiative legislative (stadiu, etapele procedurii legislative, copii ale 
acestora), Hotărâri ale Camerei Deputaţilor, situaţii privind controlul 
parlamentar, lista parlamentarilor pentru care s-a cerut ridicarea              
imunităţii parlamentare, proceduri parlamentare, rapoarte şi procese 
verbale întocmite de comisiile permanente, rapoarte, sinteze şi 
stenograme ale şedinţelor în plen şi ale comisiilor permanente, 
înregistrări video/audio ale comisiilor,  puncte de vedere şi interpretări 
legale ale comisiilor pe anumite aspecte parlamentare, rapoarte ale 
comisiilor speciale. 

B. Informaţii generale despre Camera Deputaţilor şi despre 
structurile componente, despre deputaţi şi activitatea acestora – 303 
solicitări 

Componenţa nominală a grupurilor parlamentare şi a comisiilor 
permanente, evidenţe privind deputaţii, prezenţa deputaţilor la 
şedinţele în plen şi la lucrările comisiilor, coordonate de contact ale 
Camerei Deputaţilor, ale grupurilor parlamentare, ale comisiilor şi ale 
deputaţilor, situaţii de ridicare a imunităţii deputaţilor, structura 
organizatorică a Secretariatului general, informaţii referitoare la 
instituţiile pentru care Camera Deputaţilor numeşte membri în consilii, 
colegii, relaţii externe  etc. 

C. Informaţii de natură economico-financiară – 78 solicitări 

Cheltuieli privind deplasări în străinătate, în teritoriu şi în ţară ale 
deputaţilor, cheltuieli salariale, diurne, cheltuieli de cazare, 
indemnizaţii/salarii, parcul auto al Camerei Deputaţilor (număr maşini, 
tip, anul achiziţiei), sume forfetare, tipul telefonului mobil şi cuantumul 
abonamentului, raportul explicativ la contul de execuţie bugetară. 

D. Acreditare ONG la Camera Deputaţilor – 70 solicitări 

Informaţii referitoare la procedura de acreditare a ONG-urilor la 
Camera Deputaţilor şi la regulamentul de acreditare. 

 
E. Serviciile Camerei Deputaţilor – 59 solicitări 

Atribuţiile compartimentelor din cadrul Serviciilor Camerei Deputaţilor, 
date de contact ale compartimentelor Serviciilor Camerei Deputaţilor, 
programul de internship.   

                                                 
1 O detaliere a solicitarilor pe domenii şi subdomenii de interes este prezentată în anexă. 
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F.    Informaţii referitoare la programul de lucru şi la ordinea de zi - 
47 solicitări 

Programul de lucru săptămânal al Camerei Deputaţilor, durata 
sesiunilor parlamentare, ordinea de zi a plenului Camerei Deputaţilor, 
ordinea de zi a şedinţelor comisiilor permanente, programul de 
activitate al comisiilor permanente în vacanţele parlamentare. 

G. Informaţii referitoare la birourile parlamentare din circumscripţiile 
electorale – 29 solicitări 

Coordonate de contact (adrese, telefoane, persoane de contact), 
cheltuieli cu personalul şi dotările birourilor teritoriale, durata 
contractelor de munca a personalului angajat la birourile teritoriale. 

H. Centrul internaţional de Conferinţe – 12 solicitări 

Coordonate de contact, tarifele pentru vizitarea sau închirierea sălilor 
din Palatul Parlamentului. 

I.   Informaţii referitoare la modalitatea de acces la informaţii - 8 
solicitări  

În această categorie au fost incluse solicitările cu privire la: accesul la 
şedinţele în plen ale Camerei Deputaţilor, accesul la site-ul Camerei, la 
arhivă, condiţii de acordare a audienţelor.  

J.  Alte domenii - 27 solicitări 

În această categorie au fost incluse solicitări referitoare la cereri 
formulate în temeiul Legii nr. 544/2001, dar care nu fac obiectul 
acesteia (petiţii, sesizări ale unor abuzuri, exprimarea unor opinii, 
informaţii referitoare la activitatea altor instituţii etc.)  

Numărul solicitărilor rezolvate favorabil 

Din totalul celor 1106 solicitări formulate în 828 cereri, un număr de  
1076 dintre acestea au avut rezolvări favorabile (97,3% din totalul 
solicitărilor), comunicându-se celor interesaţi informaţiile solicitate.  

Numărul solicitărilor respinse, în funcţie de motivaţia 
respingerii 

Din totalul celor 1106 solicitări, 30 au fost respinse, reprezentând          
2,7% din totalul solicitărilor. Acestea au vizat: 

1) Informaţii inexistente - 28 solicitări (din care: 7 solicitări nu au 
făcut obiectul Legii nr. 544/2001, iar alte 7 solicitări au fost trimise 
la alte instituţii) 

2) Informaţii exceptate de la liberul acces – 2 solicitări. 
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1087

total 
solicitari

solicitari 
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favorabil

1078
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inexistente

Informatii 
exceptate

 

 

Modul  de adresare a cererilor 

 Din totalul celor 828 cereri: 

 631 au fost formulate verbal, reprezentând 76,5 % din 

totalul cererilor adresate; 

 170 au fost transmise în format electronic (e-mail), 

reprezentând 20,2 % din totalul cererilor adresate; 

 27 au fost primite pe suport de hârtie (poştă, fax sau 

depuse personal) reprezentând 3,3 % din totalul cererilor 

adresate. 
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Cereri formulate 
verbal
76,5%

Cereri formulate 
prin e-mail

20,2%

Cereri formulate 
pe suport de 

hârtie
3,3%

Ponderea cererilor, în functie de modul de 
adresare

 
 

 

Numărul cererilor raportat la categoriile de solicitanţi 

Cele 828 cereri au fost formulate de următoarele categorii de 

solicitanţi: 

 594 cereri - formulate de persoane fizice, reprezentând 

69% din totalul solicitanţilor; 

 121 cereri - formulate de persoane juridice (ONG), 

reprezentând 18% din totalul solicitanţilor; 

 113 cereri - formulate de persoane juridice (altele decât 

ONG), reprezentând 13% din totalul solicitanţilor. 
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Ponderea cererilor, în funcţie de categoriile de solicitanţi

Persoane juridice 
(altele decât ONG)

13%
Persoane fizice

69%

Persoane juridice 
(ONG) 
18%

 

Reclamaţii administrative 

În anul 2016 nu au fost înregistrate reclamaţii administrative.  

Plângeri în instanţă 

În cursul anului 2016, pe rolul instanţelor de judecată s-au aflat 2 

cauze formulate în temeiul Legii nr. 544/2001, din care una a fost 

respinsă, iar cea de a doua  este în curs de soluţionare.  

         Costurile totale ale Biroului pentru informare publică şi relaţia 

cu societatea civilă              

Costurile totale (salarii şi utilităţi) ale Biroului pentru informare publică 

şi relaţia cu societatea civilă în anul 2016 au fost de aproximativ 856.024 

lei.  

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

În cea mai mare parte, documentele solicitate au fost transmise în 

format electronic, confrom cererilor formulate de  solicitanţi.  

Pentru documentele indisponibile în format electronic sau care au fost 

solicitate pe suport de hârtie, costurile serviciilor de copiere suportate de 

solicitanţi a fost de 142,5 lei. 

Numărul estimativ de vizitatori ai punctului de informare - 
documentare 

  Aproximativ 65 de persoane. 
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                                                 ANEXĂ 
         

 

DETALIEREA SOLICITĂRILOR PE DOMENII ŞI 
SUBDOMENII DE INTERES 

 
          - 2016 -   
         
A.Informaţii referitoare la activitatea  legislativă curentă   471 

Iniţiative legislative (stadiu, etapele procedurii legislative, copii ale acestora)  438   

Situaţia voturilor în plenul Camerei 7 

Proceduri parlamentare  6    

Rapoarte întocmite de comisiile permanente 3 

Stenograme ale comisiilor permanente 3    

Situaţii privind controlul parlamentar   3                    
Forma promulgată a legii  2 

Hotărâri ale Camerei Deputaţilor 1 

Înregistrări video/audio ale şedinţelor comisiilor permanente 1 

Procese verbale ale comisiilor permanente 1 

Adrese ale Administraţiei Prezidenţiale 1 

Hotărâri ale Biroului Permanent 1 

Hotărâri ale Parlamentului  1 

Regulamente ale Comisiilor permanente 1 

Sintezele şedinţelor comisiilor din Camera Deputaţilor 1 

Stenogramele de şedinţă ale Biroului permanent al Camerei Deputaţilor 1 

                             
                        
B. Informaţii generale despre Camera Deputaţilor  şi despre  
structurile componente    303 

Coordonate de contact ale comisiilor parlamentare 188 

Evidenţe privind deputaţii  26 

Coordonate de contact ale grupurilor parlamentare 26 

Date de contact ale deputaţilor 18 

Coordonate de contact ale Camerei Deputaţilor 7 

Prezenta deputaţilor la şedinţele in plen 7 

Informaţii referitoare la caracteristici ale clădirii Palatului       

 Parlamentului                                                                 5 
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Actul normativ care reglementează organizarea şi funcţionarea  

Camerei Deputaţilor                                                       4 

Relaţii externe – Întâlniri bilaterale 3 

Componenţa nominală a comisiilor permanente parlamentare 3 

Prezenta deputaţilor la lucrările comisiilor 3 

Componenţa nominală a grupurilor parlamentare 2 

Acte ale Biroului permanent                                          2 

Cazuri de ridicare a imunităţii                                         2 

Domenii de reglementare ale comisiilor permanente    1 

Durata sesiunilor parlamentare                                   1 

Informaţii organizare cabinet Preşedinte Camera Deputaţilor 1      

Structura organizatorica a Secretariatului General 1 

Informaţii referitoare la instituţiile pentru care Camera Deputaţilor  

numeşte membri în consilii, colegii etc 1 

  

C. Informaţii de natură economico-financiară 78 

Indemnizaţii speciale pentru parlamentari 18 

Indemnizaţii  9 

Cheltuieli salariale ale deputaţilor 8 

Cuantumul fondurilor de acoperire a cheltuielilor de cazare (prezentate  

defalcat pe parlamentar şi lună) 8 

Cheltuieli de regie ale Palatului Parlamentului 5 

Cheltuieli pentru deplasările în străinătate (prezentate defalcat  

pe parlamentar şi pe lună)    4    

Cuantumul diurnei (prezentate defalcat pe parlamentar şi pe lună) 4 

Tipul telefonului mobil si cuantumul abonamentului (prezentate defalcat pe 
parlamentar şi pe lună)  4   

Cheltuieli de amenajare a clădirii Parlamentului 3 

Cheltuieli pentru deplasările în tară (prezentate defalcat pe parlamentar  

şi pe  lună)  3 

Parcul auto al Camerei Deputaţilor (număr maşini, tip, anul achiziţiei/promoţiei,  

combustibil consumat  -   prezentate defalcat pe parlamentar şi pe lună) 3                    

Bugetul Camerei Deputaţilor  2 

Cheltuieli pentru deplasările în teritoriu  (prezentate defalcat pe parlamentar   
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şi pe lună)  2 

Dotări materiale ale birourilor parlamentare 1 

Sume alocate de la bugetul Camerei Deputaţilor  pentru  Birourile  

parlamentare teritoriale  1                    

Sume forfetare  1 

Tarife practicate pentru serviciile prestate in Camera Deputaţilor  

(restaurant etc.)  1 

Cheltuieli Institutul Român pentru Drepturile Omului 1 

 

D. Acreditarea ONG  70 

Informaţii referitoare la procedura de acreditare a ONG -urilor  

la Camera Deputaţilor                 63 

Regulamentul de acreditare  7 

 

E. Serviciile Camerei Deputaţilor 59 

Date de contact ale compartimentelor Serviciilor Camerei Deputaţilor 47 

Program internship  4 

Cheltuieli salariale  2 

Structura organizatorică a Serviciilor Camerei Deputaţilor 2 

Atribuţiile compartimentelor din cadrul Serviciilor Camerei Deputaţilor 1 

Dosarul de personal  1 

Fişe de post  1 

Statutul şi atribuţiile funcţionarului public parlamentar 1 

   

F. Informaţii referitoare la programul de lucru şi ordinea de zi 47 

Programul de lucru săptămânal al Camerei Deputaţilor 24 

Durata sesiunilor parlamentare 10 

Ordinea de zi a plenului Camerei Deputaţilor 6 

Programul de activitate al comisiilor permanente în vacanţele parlamentare 4 

Ordinea de zi a şedinţelor comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor 3 

 

G. Informaţii referitoare la birourile parlamentare teritoriale 29 

Coordonate de contact (adrese, telefoane, persoane de contact) 17 

Lista angajaţilor din birourile teritoriale 7 
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Cheltuieli cu personalul  4 

Dotările birourilor teritoriale  1 

 

H. Centrul Internaţional de Conferinţe 12 

Coordonate de contact vizite  9 

Tariful închirierii sălilor din Palatul Parlamentului 3 

 

I. Informaţii referitoare la modalitatea de acces la informaţii 8 

Acces la Şedinţele in plen ale Camerei Deputaţilor  5 

Informaţii vizitarea Camerei Deputaţilor 2 

Acces la site-ul Camerei Deputaţilor     1 

                   

J. Alte domenii  27 
 
 


