
 



 

CUVÂNT INTRODUCTIV 

Legea 544/2001 privind accesul la informații de interes public împlinește 15 ani în 2016. În România, art. 31 din 

Constituție consacră dreptul de a fi informat corect asupra treburilor publice și asupra problemelor de interes 

personal. Legea 544/2001, care asigură implementarea acestui drept, definește informația de interes public ca fiind 

orice informație care privește activitățile sau rezultă din activitățile unei autorități publice sau instituții publice, 

indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informației.  

 Legea a fost folosită intens în cei 15 ani de cetățeni, societate civilă și jurnaliști și și-a arătat atât puterile, cât și 

limitele. 

Cea mai importantă limitare apare în punctul cel mai sensibil: situația în care conducătorul unei instituții publice nu 

vrea să ofere informații. Este cazul cel mai dificil: nu vorbim de incompetența sau reaua-voință a unui funcționar, nici 

de absența procedurilor sau de necunoașterea legii. Procedura reclamației administrative, inclusă în lege, nu ajută cu 

nimic, pentru că cel chemat să rezolve reclamația este chiar șeful instituției. Într-o astfel de situație, legea prevede 

posibilitatea de a acționa în instanță. Cetățeanul sau organizația interesată trebuie să facă o plângere la judecătoria pe 

raza căreia își are sediul instituția publică în cauză.  

Mersul în instanță nu este însă o opțiune atractivă pentru majoritatea cetățenilor. Sistemul de justiție românesc este 

lent, ineficient și neprietenos cu solicitanții. Cei mai mulți dintre români sunt reticenți și neîncrezători în rezultate. 

Dacă instituția publică are resurse (ironic, tot publice) pentru a-și asigura reprezentarea, cetățenii trebuie să aleagă 

între a investi timpul personal pentru a merge în fața instanței, sau banii pentru a fi reprezentați de un avocat. Decizia 

trebuie luată de două sau trei ori, pentru că în cele mai multe dintre cazuri instituția în cauză va face apel sau recurs. 

În unele cazuri, chiar și după ce procesul se încheie, aventura juridică nu se termină. Dacă șeful instituției refuză să 

aplice legea, e posibil să fie necesară o nouă acțiune, îndreptată împotriva șefului instituției. 

Chiar și în aceste condiții, numărul de procese deschise în baza legii 544/2001 este destul de mare, de cel puțin câteva 

mii în cei cincisprezece ani de aplicare a legii. Institutul pentru Politici Publice a selectat în perioada 2009-2010 peste 

850 de decizii finale de la cele cincisprezece Curți de Apel
1
. Mai recent, Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog 

Civic a colectat alte 594 de decizii, din perioada 2014-2015, atât de la Curți de Apel cât și de la unele Tribunale
2
. 

Portalul de Jurisprudență Românească
3
, lansat în decembrie 2015 de Institutul Român pentru Informații Juridice – 

Romanian Legal Information Institute – ROLII în colaborare cu Consiliul Superior al Magistraturii și Wolters Kluwer 

România, oferă acces la o bază de date de peste trei milioane de decizii definitive ale instanțelor, din perioada 2013-

2015, în format deschis. Portalul se află în extindere continuă și va cuprinde peste 20 de milioane de decizii în 

următorii ani. O simplă căutare după termenul „544/2001” oferă peste 3.300 de rezultate în octombrie 2016 (unele se 

referă la același caz, judecat de mai multe instanțe). Apariția ROLII oferă oportunități noi de valorificare a datelor din 

justiție.  

Analiza acestor resurse ne poate ajuta să răspundem la o întrebare importantă: cum putem îmbunătăți întreg cadrul 

social, instituțional și legislativ privind accesul la informații de interes public pentru a rezolva problema cea mai 

sensibilă a dreptului de a ști, adică refuzul premeditat al șefului unei instituții de a pune la dispoziția publicului unele 

informații? 

                                                                 
1
 Colecția de decizii poate fi consultată la: www.ipp.ro/jurisprudenta544  

2
 Acestea sunt disponibile în Biblioteca Virtuală a ministerului, la: dialogcivic.gov.ro/acces-la-informatii-de-interes-

public-jurisprudenta  
3
 Disponibil la: www.rolii.ro  

http://www.ipp.ro/jurisprudenta544/
http://dialogcivic.gov.ro/acces-la-informatii-de-interes-public-jurisprudenta
http://dialogcivic.gov.ro/acces-la-informatii-de-interes-public-jurisprudenta
http://www.rolii.ro/


 

Obiectivul acestui raport este să analizezejurisprudența legii 544/2001 pentru a deschide discuția despre căile prin 

care legea, aplicarea ei sau ambele pot fi îmbunătățite. Raportul se bazează pe un studiu al deciziilor Curților de Apel, 

descris în secțiunea următoare. Secțiunea finală propune o serie de direcții de acțiune pentru anii următori. 
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METODOLOGIE 

Prezenta cercetare are ca scop îmbunătățirea și creșterea gradului de utilizare a Legii 544/2001, cu modificările și 

completările ulterioare, prin analiza jurisprudenței în domeniu și evidențierea interpretărilor care clarifică prevederile 

legale și care consacră anumite informații ca fiind de interes public. Având în vedere că una dintre cele mai aprinse 

dezbateri se referă la găsirea unui echilibru între accesul la informațiile de interes public și protejarea datelor cu 

caracter personal (un exemplu în acest sens fiind publicarea recentă a listelor ANAF cu datornicii la stat
4
), pornind de 

la jurisprudența identificată, am extras acele argumente și hotărâri definitive care statuează asupra anumitor categorii 

de informații ca fiind date cu caracter personal. Cercetarea de față este mai degrabă un ghid pentru cei care doresc 

să pornească o acțiune în justiție în baza Legii 544/2001, astfel încât să își poată defini riscurile și șansele în mod 

previzibil. Mai mult, raportul scoate în evidență acele inconsistențe jurisprudențiale și deficiențe ale actului de justiție 

în domeniu accesului la informații, pentru încurajarea unei abordări coerente și unitare în interpretarea legii. 

În ceea ce privește culegerea datelor, au fost analizate doar hotărâri judecătorești definitive, respectiv decizii ale 

Curților de Apel. Au fost astfel evaluate 608 decizii ale următoarelor Curți de Apel: Suceava, Constanța, Târgul Mureș, 

Ploiești, Timișoara, Brașov, Pitești și Galați, date în perioada 2011 – 2016, sursa datelor fiind portalul cu acces gratuit, 

www.rolii.ro . Din acestea a fost selectat un număr de 98 decizii relevante pentru prezentul studiu. Deciziile care s-au 

concentrat pe aspecte procedurale (exemplu: perimare acțiune, necompetența instanței, contestație în anulare), nu 

au fost considerate utile pentru scopul raportului. De asemenea, dintre cererile de chemare în judecată pentru 

comunicarea informațiilor publice care au fost respinse, au fost selectate doar acelea care prezentau relevanță prin 

argumentele dezbătute. 

De la Curtea de Apel București, au fost analizate 74 de decizii, disponibile pe www.idrept.ro, publicate în anul 2016. 

Dintre acestea au fost selectate 10 decizii, dat fiind că foarte multe procese au fost inițiate de aceeași persoană 

juridică, solicitând aceeași informație de la mai multe spitale din țară, spețele având un conținut similar. 

La Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) au fost identificate 7 decizii care au ca obiect un recurs în interesul legii, dar 

care se referă la aspecte procedurale ce nu fac obiectul acestei cercetări. De regulă, recursul în interesul legii este 

utilizat atunci când există două cazuri similare în care instanţe de judecată diferite au dat hotărâri contrare. În ceea ce 

priveşte jurisprudenţa referitoare la Legea 544/2001, am identificat astfel de hotărâri contradictorii, iar Avocatul 

Poporului ar putea sesiza ÎCCJ cu privire la clarificarea acestora, având în vedere interesul public. 

De reținut este faptul că în anul 2016 a fost modificată Legea 544/2001, prin Legea 144/2016, care extinde definiția 

autorității sau instituției publice la partide politice, federații sportive și organizații neguvernamentale de utilitate 

publică, finanțate din bani publici. Normele metodologice privind implementarea legislației au fost de asemenea 

actualizate prin HG 478/2016, venind cu clarificări privind termenele, plata serviciilor de copiere, anonimizarea 

informațiilor exceptate din cadrul unui document, transmiterea cererii la autoritatea competentă, transmiterea 

cererilor și primirea informațiilor în format electronic. 

În cele ce urmează, raportul este împărțit în trei capitole:  

I. ce trebuie să știm înainte de  introducerea unei acțiuni la instanță în baza Legii 544/2001; 

II. informații consacrate de interes public și informații exceptate de la comunicare;  

III. delimitarea informațiilor de interes public de protecția datelor cu caracter personal. 

CE TREBUIE SĂ ȘTIM  ÎNAINTE DE INTRODUCEREA UNEI ACȚIUNI ÎN INSTANȚĂ  

                                                                 
4
 http://www.dataprotection.ro/?page=24.05.2016%20-%20Comunicat%20de%20presa&lang=ro 

http://www.rolii.ro/
http://www.dataprotection.ro/?page=24.05.2016%20-%20Comunicat%20de%20presa&lang=ro


 

CONFUZIA ÎNTRE PETIȚ IE ȘI SOLICITAREA DE  INFORMAȚII  

Atât instanțele de judecată cât și solicitanții fac adesea confuzie între o cerere de acces la informații de interes public 

și o petiție, folosind în mod eronat termenul de petiționar, în loc de cel de solicitant. Cele două instrumente 

cetățenești sunt reglementate de acte normative diferite, având un regim diferit de comunicare și soluționare. În ceea 

ce privește dreptul la petiționare, acesta este prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 27/2002. Astfel, prin petiție se 

înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poștă electronică, pe care un 

cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, 

serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților 

naționale, societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome.  Prin urmare, atunci când 

cererea privește o nemulțumire sau situație individuală vorbim mai degrabă despre o petiție, decât despre o solicitare 

de acces la informații de interes public. În cazul petițiilor, autoritatea publică nu comunică o informație, ci soluția 

sau măsura luată față de problema sesizată. Nu puține sunt cazurile în care autoritățile publice sunt în dificultate la 

înregistrarea unei cereri, neștiind dacă să o încadreze ca fiind o petiție sau o cerere de acces la informații, ceea ce 

înseamnă că o încadrare greșită poate însemna alte termene și altfel de răspuns. 

INTERESUL SOLICITANTULUI NU TREBUIE DOVEDIT 

Pentru introducerea oricărei acțiuni în justiție trebuie dovedit interesul reclamantului, dar în cazul unei solicitări sau a 

introducerii unei cereri de chemare în judecată în baza legislației accesului la informații, interesul este prezumat și 

nu trebuie dovedit. Anumite instanțe de judecată aduc în discuție chestiunea interesului, mai ales din pricina faptului 

că se apelează la astfel de solicitări pentru a obține informații de interes personal (Decizia nr. 677/2014, Curtea de 

Apel Constanța). 

DURATA UNUI PROCES 

În medie, un proces în baza Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informații de interes public, durează 

aproximativ un an de zile, până la pronunțarea unei hotărâri definitive, luându-se în calcul și exercitarea căii de atac a 

recursului. 

INTERESUL PERSONAL Ș I  INTERESUL PUBLIC VS. DATELE CU CARACTER PERSONAL 

Din analiza jurisprudențială rezultă că foarte multe dintre solicitări au fost introduse pentru a clarifica situația concretă 

a solicitantului, respectiv comunicarea de informații din dosare aflate pe rolul instanțelor sau informații privind 

situația unui anumit imobil. Pentru aceste spețe nu există o practică unitară, instanțele decizând fie să comunice 

informațiile, fie să nu le comunice pentru că sunt date cu caracter personal. 

Astfel, reclamantul a adresat o solicitare Ministerului Finanțelor Publice privind permisiunea de a vinde un imobil 

achiziționat prin programul prima casă, înainte de expirarea termenului de 5 ani precum și modalitate prin care se 

poate înstrăina (deși interdicția era scrisă în cartea funciară), întrucât a identificat pe site-ul instituției un proiect de 

act normativ care permite înlocuirea locuinței, în cazul în care aceasta nu satisface condițiile de locuit. Instanța a 

constatat nejustificat refuzul de a răspunde, informația fiind de interes public (Decizia nr. 4844/2014, Curtea de Apel 

Ploiești), deși reclamantul se referea la o situație personală concretă. 

Solicitarea de informații necesare reclamantului pentru întocmirea cărții tehnice a imobilului proprietatea personală, 

respectiv documentația completă deținută cu privire la imobil, a fost considerată informație care privește activitatea 

autorității publice și s-a dispus astfel comunicarea (Decizia nr. 2736/2012, Curtea de Apel Ploiești). Pe de altă parte, în 

situația în care a fost cerută situația juridică a unor contracte de închiriere aferente unui imobil, a fost refuzată 

comunicarea anumitor informații întrucât privesc date cu caracter personal ale proprietarului, respectiv ale chiriașilor 

(Decizia nr. 6652/2014, Curtea de Apel Galați). Într-o altă speță s-au solicitat informații privind  partajarea curții între 

locatarii imobilului X, caz în care informația nu a fost comunicată, fiind încadrată în categoria date cu caracter 



 

personal, fiind de fapt vorba despre o informare asupra unui partaj între coproprietarii unui anumit imobil(Decizia nr. 

226/2013, Curtea de Apel Galați). 

Jurisprudența nu este însă consecventă, având în vedere faptul că au fost declarate informații de interes public 

informații privind situația imobilului și efectivele de animale deținute de persoana Y (Decizia nr. 1471/2014, Curtea de 

Apel Constanța). În această din urmă cauză nu au fost aduse în discuție argumente în favoarea protecției datelor cu 

caracter personal, ci a fost discutat doar faptul că reclamantul avea o creanță certă, lichidă și exigibilă în raport cu 

persoana Y. 

De interes public au fost considerate copii după actele care dovedesc obținerea dreptului de proprietate asupra unui 

imobil de către stat, solicitantul având un interes direct în obținerea informațiilor, întrucât tatăl său a achiziționat 

respectivul imobil în anul 1924, iar răspunsul ar fi putut să îi fie util chiar pentru introducerea unei acțiuni în 

revendicarea dreptului de proprietate (Decizia nr. 7205/2013, Curtea de Apel Galați). Într-un caz similar au fost 

considerate de interes public informații și copii după înscrisuri referitoare la o proprietate rămasă moștenire de la 

bunicul reclamanților (Decizia nr.10979/2013, Curtea de Apel Ploiești). Aceste cazuri reflectă pe de o parte și faptul că 

nu există suficiente instrumente pentru a obține aceste informații pe altă cale de la autoritățile publice . În principiu, 

informațiile despre un imobil sunt considerate de interes public, mai puțin atunci când implică furnizarea de informații 

și despre persoane fizice. 

În situația în care au fost solicitate fotocopii ale declarațiilor anexate la referatul întocmit de inspectorul de poliție, 

instanța de judecată a stabilit că aceste informații au fost solicitate pentru a fi utilizate drept probă într-o cauză 

separată a reclamanților și deci nu reprezintă informații de interes public în sensul legii (Decizia nr. 482/2015, Curtea 

de Apel Ploiești). Discuția trebuia să fie în cazul de față, în ce măsură era vorba despre informații privind procedura în 

timpul anchetei penale sau disciplinare și dacă comunicarea periclita rezultatului anchetei, respectiv dacă dezvăluirea 

de surse confidențiale ducea la punerea în pericol a vieții și integrității persoanei în urma anchetei efectuate sau în 

curs de desfășurare, informații exceptate potrivit art. 12 lit. e din Legea nr. 544/2001. 

În mai multe situații a fost solicitat numărul unui dosar separat în care solicitantul este parte. Informația a fost cerută 

de la Parchet și instanța de recurs a considerat că astfel de informații reprezintă date cu caracter personal, fiind 

exceptate de la comunicare, deși ele sunt publice având în vedere că sunt afișate pe portalul instanțelor de judecată, 

dar faptul că s-au menționat expres părțile și speța concretă a determinat autoritățile să considere că solicitarea 

excedează scopul legislației accesului la informații de interes public. Instanța de fond a obligat însă la comunicarea 

informațiilor, dar instanța de recurs le-a încadrat în categoria informațiilor de interes personal (Decizia nr. 1055/2014, 

Curtea de Apel Ploiești). În această situație este recomandat să se utilizeze procedurile specifice de acces la dosare, 

prevăzute de regulamentele de organizare și funcționare ale instanțelor de judecată, procedurile speciale aplicându-se 

cu precădere față de cadrul general privind comunicarea informațiilor. 

Au fost identificate multe cazuri în care instanța de recurs a casat sentința instanței de fond și a dat o altă soluție în 

rejudecare, lucru care nu este obișnuit, în drept civil de exemplu, unde se menține de cele mai multe ori soluția 

instanței de fond. În general, în jurisprudența analizată, tendința a fost ca în recurs să se considere că informațiile 

solicitate nu sunt de interes public. Cu toate acestea, există și cazuri contrare, un exemplu fiind Decizia nr. 2642/2015, 

a Curții de Apel Ploiești, în care au fost considerate informații de interes public copii după mențiunile de pe registrele 

curții privind un anumit dosar, deși instanța de fond le exceptase de la comunicare. În ceea ce privește informațiile 

referitoare la un dosar aflat pe rolul instanțelor de judecată, au fost de asemenea considerate de interes public, 

informații precum: numărul completului de judecată, ora începerii și finalizării ședinței de judecată, precum și numele 

judecătorului și al grefierului (Decizia nr. 8182/2014, Curtea de Apel Galați). Pe de altă parte, într-o altă cauză s-a 

statuat că numele și prenumele procurorilor care au semnat o anumită adresă, respectiv a procurorului de caz, 

reprezintă date cu caracter personal (Decizia nr. 532/2013, Curtea de Apel Ploiești, Decizia nr. 4292/2012, Curtea de 

Apel Galați). Rezultă de aici că nu există o consecvență în practica judiciară și că nu există o înțelegere clară mai ales 

asupra scopului și întinderii protecției datelor cu caracter personal, care pare să fi devenit o preocupare doar în ultimii 

ani, anterior comunicându-se astfel de informații, deși ambele legi sunt în vigoare din același an. Un factor care ar 



 

putea justifica această practică este evoluția tehnologică și rapiditatea cu care se multiplică informațiile în mediul 

virtual.  

Astfel, în redactarea unei cereri este necesar să se evite nominalizarea unei anumite persoane, făcându-se mai 

degrabă referire la un anumit imobil, de exemplu dacă imobilul X are autorizație de construcție, la date sau fapte 

care nu necesită identificarea persoanei sau care permit anonimizarea. 

INSTITUȚIILE PUBLICE FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ  POT FI CHEMATE ÎN JUDECATĂ  

În cazul anumitor instituții cărora li s-au transmis solicitări de informații s-a pus problema în ce măsură aceste pot fi 

subiect procesual pasiv dacă nu au personalitate juridică. În instanță, (menționăm cu titlu de exemplu Decizia nr. 

2407/2015, Curtea de Apel Ploiești) s-a reiterat că, de fapt, capacitatea administrativă conferă capacitatea autorității 

publice de a sta în proces, indiferent dacă are sau nu personalitate juridică, capacitatea de drept administrativ fiind 

diferită de cea de drept civil (această abordare coincide cu Decizia nr. 3092 din 15 iunie 2007 a ÎCCJ). Astfel, unitatea 

de poliție poate veni la proces în nume propriu, iar cererea de chemare în judecată nu trebuie să fie adresată 

Inspectoratului General de Poliție. Orice entitate publică trebuie să răspundă solicitării de acces la informații de 

interes public, indiferent de faptul dacă are sau nu personalitate juridică. 

CALITATEA RĂSPUNSULUI  

Instanțele de judecată au statuat de regulă asupra refuzului sau a comunicării tardive a informațiilor, fără a se 

pronunța asupra calității răspunsului sau asupra gradului de satisfacție a solicitantului. În consecință, în practică s-a 

reținut că un răspuns nemulțumitor nu poate atrage nerespectarea Legii nr. 544/2001, componenta calitativă intrând 

mai degrabă sub incidența legislației contenciosului administrativ, unde actele administrative se contestă pe fondul 

unei nemulțumiri sau al unui prejudiciu cauzat. Cu toate acestea, dacă revenim la art. 31 din Constituție, observăm că 

informarea trebuie să fie corectă, de unde deducem că informațiile trebuie să fie actualizate, complete și să reflecte 

realitatea. 

Într-o cauză solicitantul a invocat faptul că răspunsul furnizat nu a fost complet, răspunsul autorității rezumându-se la 

menționarea unui act normativ. Solicitantul dorea în mod expres  comunicarea procedurilor care trebuie îndeplinite 

pentru obținerea autorizației de construire a unui gard de sârmă ghimpată. Întrucât nu i s-a răspuns concret la 

întrebare și i s-a indicat doar un act normativ, instanța de recurs a obligat autoritatea publică la comunicarea efectivă 

a pașilor procedurali, considerând că o întrebare precisă merită un răspuns adecvat și care să răspundă  exact cereri i 

(Decizia nr. 1247/2015, Curtea de Apel Constanța). 

Într-o altă speță, în care a fost solicitată o copie a înregistrării video a ședinței Consiliului Local, în ciuda susținerilor 

reclamantului potrivit cărora înregistrarea comunicată nu este completă, instanța de recurs a dat câștig de cauză 

pârâtei, având în vedere că nu putea fi dovedit faptul că înregistrarea este mai lungă (Decizia nr. 6664/2013, Curtea de 

Apel Târgu Mureș). În esență, dacă solicitantul susține că informația furnizată nu este completă sau corectă, trebuie să 

și argumenteze acest lucru. 

În ceea ce privește formalismul comunicării răspunsului, s-a reținut că nu este necesară comunicarea unui răspuns cu 

ștampilă, esențială fiind comunicarea informațiilor solicitate, indiferent de formă (Decizia nr. 1078/2012, Curtea de 

Apel Ploiești). 

Există și situații în care instanțele de judecată s-au uitat la calitatea răspunsului primit de solicitant. Prin Decizia nr. 

1641/2013, a Curții de Apel Ploiești, având ca obiect comunicarea informațiilor privind modificarea contractelor care 

privesc măsurători cadastrale, instanța de recurs a obligat pârâta la furnizarea unui răspuns clar, având în vedere că 

răspunsul furnizat inițial era mult prea general și nu răspundea întrebărilor primite. 

În ceea ce privește comunicarea informațiilor care se regăsesc deja pe pagina de internet a instituției sau autorității 

publice, instanța de judecată s-a pronunțat în sensul că trimiterea la pagina de internet a instituției nu echivalează cu 

îndeplinirea obligației de comunicare (un exemplu în acest sens este Decizia 778/2016, Curtea de Apel București). 



 

Totuși, într-o altă speță, instanța a respins acțiunea, având în vedere faptul că pârâta a indicat pagina de internet a 

instituției, unde este publicată informația și că a comunicat o copie după informațiile solicitate în timpul judecății 

(Decizia nr. 5/2014, Curtea de Apel Constanța). Un caz similar, în care menționarea paginii de internet unde se 

regăsește informația a fost considerată o condiție suficientă pentru respingerea acțiunii este Decizia nr. 628/2012, a 

Curții de Apel Ploiești. Rezultă astfel că practica este destul de neunitară, dar proporția  înclină în principiu înspre 

îndeplinirea obligației de comunicare prin furnizarea efectivă a informațiilor solicitate și nu doar prin indicarea sursei 

online unde se găsesc acestea. 

Tot în ceea ce privește îndeplinirea obligației de comunicare a informațiilor, este necesar să menționăm în ce măsură 

invitația la sediu pentru studierea informației poate substitui furnizarea informațiilor. Astfel, instanța de judecată a 

decis că, în situația în care volumul de informații solicitate este prea mare, se justifică invitația studierii acesteia la 

sediu, fără a se reține în acest caz un refuz de conformare a autorității la solicitarea primită (Decizia nr. 3117/2014, 

Curtea de Apel Ploiești). O interpretare mai puțin justă este Decizia nr. 452/2012, a Curții de Apel Ploiești, prin care se 

statutează că publicarea informației la sediu, chiar și în condițiile în care informația nu este cu adevărat lizibilă, 

îndeplinește obligația de comunicare impusă de lege. Pe de altă parte, reiese clar, tot dintr-o decizie a Curții de Apel 

Ploiești (Decizia nr. 3023/2012), că invitația la sediu nu echivalează cu o comunicare a informației, potrivit prevederilor 

legale. În consecință și aici este nevoie de o interpretare unitară a legii, interpretare care să corespundă spiritului 

prevederilor legale în vigoare și care să coincidă și cu noile modificări aduse la lege în iulie 2016. 

DEȚINEREA INFORMAȚIE I  DE CĂTRE AUTORITATEA PUBLICĂ  

Referitor la deținerea informației de către o anumită instituție, s-a consacrat că persoana reclamantă trebuie să 

dovedească existența informațiilor la pârâtă (Decizia nr. 2119/2014, Curtea de Apel Pitești). Pe de altă parte, această 

interpretare poate duce la comunicarea unor răspunsuri abuzive din partea autorității publice, respectiv precizarea 

faptului că nu se deține informația, fără a se redirecționa solicitarea la instituția sau autoritatea publică competentă. 

Instanța de recurs a respins cererea de chemare în judecată a reclamantului care dorea comunicarea informațiilor 

privind vânzarea acțiunilor statului aferente terenurilor ocupate de obiective petroliere, pe motiv că pârâta a susținut 

că nu are în posesie astfel de informații (Decizia nr. 4979/2012, Curtea de Apel Ploiești). Autoritatea publică are aici 

avantajul faptului că solicitantul nu poate ști cu certitudine care sunt informațiile deținute de aceasta, creându-se 

astfel un dezechilibru între posibilitățile de apărare ale părților.  

SOLICITAREA DAUNELOR ȘI CHELTUIELILE DE JUDECATĂ  

Prin cererea de chemare în judecată, introdusă în baza Legii nr. 544/2001, se pot solicita trei tipuri de daune sau 

cheltuieli. Acestea sunt: cheltuielile de judecată, daunele percepute pe zi de întârziere în cazul nerespectării 

obligației de comunicare a informațiilor, respectiv solicitarea de daune morale, având în vedere sentimentele de 

frustrare cauzate de ignorarea solicitărilor contribuabililor de către autoritatea publică. 

În majoritatea spețelor, s-au acordat cheltuieli de judecată, în cazul în care s-a dat câștig de cauză reclamantului și în 

măsura în care acestea au fost solicitate. Nu s-au acordat însă cheltuieli de judecată, în situația în care cererea de 

chemare în judecată a rămas fără obiect ca urmare a comunicării informației în timpul procesului (Decizia nr. 

872/2014, Curtea de Apel Constanța), deși reclamantul a realizat o cheltuială pentru introducerea acțiunii în justiție, 

iar autoritatea este cu atât mi responsabilă de încălcarea dreptului, cu cât a considerat că nici nu poate susține 

caracterul nepublic al informațiilor solicitate în cadrul unui proces. 

În ceea ce privește acordarea penalităților pentru întârzierea comunicării informației, instanța de judecată 

statuează asupra lor, în măsura în care acestea au fost solicitate și, de regulă, atunci când se dispune obligarea la 

comunicarea informațiilor, oferindu-se și un termen pentru conformare (Decizia nr. 752/2015, Curtea de Apel 

Constanța). În anumite cazuri instanța de judecată a decis chiar amendarea conducătorului instituției cu 20% din 

salariul brut minim pe economie, pe zi de întârziere, la nerespectarea obligației de furnizare a informațiilor de interes 

public în termenul stabilit (Decizia nr. 1256/2014, Curtea de Apel Constanța).    



 

În multe cauze, reclamanții au solicitat instanțelor de judecată acordarea de daune morale, mai ales cu titlu simbolic, 

în valoare de 1 RON, tocmai pentru a evidenția sentimentele de frustrare la care este supus un cetățean din cauza 

conduitei iresponsabile a autorității publice. În puține din aceste cazuri au fost totuși acordate daune morale, mai ales 

având în vedere că acestea sunt greu de măsurat și de demonstrat, neexistând criterii clare de evaluare. Trebuie 

menționat că pentru a solicita plata daunelor morale nu trebuie achitate taxe de timbru, astfel încât, pentru a stimula 

responsabilizarea instituțiilor publice care nu răspund la solicitările de informații de interes public, ar fi indicat să se 

solicite de fiecare dată (Decizia nr. 532/2013, Curtea de Apel Ploiești). 

Prin Decizia nr. 1078/2012, a Curții de Apel Ploiești, s-a dispus obligarea la comunicarea informațiilor și plata de daune 

morale în valoare de 100 RON. S-au acordat daune morale inclusiv pentru nefurnizarea unui răspuns în termenul 

prevăzut de lege (Decizia nr. 2479/2014, Curtea de Apel Ploiești). Curtea de Apel București a acordat chiar daune 

morale în valoare de 1 RON (Decizia nr. 117/2016), tocmai pentru a evidenția importanța respectării dreptului la 

informații și impactul pe care îl poate avea iresponsabilitatea unei entități publice al cărei scop este buna gestiune a 

resurselor publice și buna organizare a serviciilor publice. 

CE TREBUIE SĂ CONȚIN Ă O CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ  

În multe cauze instanța s-a pronunțat doar asupra faptului că nu a fost respectat termenul legal de a răspunde 

solicitării de informații, indiferent dacă răspunsul ar fi fost unul pozitiv sau unul negativ. În aceste cauze instanța de 

judecată nu s-a mai pronunțat asupra caracterului de interes public al informației (Decizia nr. 892/2016, Curtea de 

Apel Ploiești). În aceste situații contează și ce s-a cerut prin cererea de chemare în judecată, întrucât judecătorul este 

condiționat de ceea ce au cerut părțile și nu poate oferi mai mult.  

Cererea de chemare în judecată nu trebuie să se limiteze la constatarea refuzului de comunicare, tardivitatea 

răspunderii la solicitare, ci trebuie să specifice obligarea pârâtei la comunicarea informațiilor publice și eventual și 

acordarea de cheltuieli de judecată, amendă pe zi de întârziere sau daune morale. 

Solicitarea informațiilor trebuie să fie clară, iar informațiile care fac obiectul solicitării să fie expres menționate, astfel 

încât autoritatea publică să nu poată eluda un răspuns. 

Autoritățile și instituțiile publice trebuie să își publice în mod corect și transparent organigramele, nomenclatoarele 

arhivistice, lista informațiilor de interes public, respectiv lista cu informațiile gestionate, astfel încât să existe o viziune 

clară asupra atribuțiilor și informațiilor deținute de acestea, limitând cazurile în care solicitantul este pus în 

imposibilitatea dovedirii faptului că informațiile se află în posesia autorităților. 

Din nou, se impune clarificarea practicii judiciare în ceea ce privește informarea corectă, completă și adecvată a 

solicitantului și instruirea instanțelor de judecată în ceea ce privește aplicarea legii și aprecierea calității răspunsului la 

solicitare, limitându-se, pe această cale, clasificările abuzive de informații. 

 

INFORMAȚIILE CONSACRATE DE INTERES PUBLIC ÎN JURISPRUDENȚĂ  

Ca urmare a acționării în instanță pentru refuzul de a comunica anumite informații considerate de către reclamanți de 

interes public, a rezultat un set de informații concrete, asupra cărora instanțele de judecată s-au pronunțat ca fiind 

sau nu susceptibile de comunicare. În multe cazuri, informațiile solicitate cuprind și informații de interes public, dar și 

informații cu caracter personal, astfel încât trebuie furnizate informațiile de interes public și motivată necomunicarea 

informațiilor considerate cu caracter confidențial, respectiv informațiile care cad sub incidența articolului 12 din legea 

accesului la informații de interes public. 

Informațiile care fac obiectul legii sunt informațiile care privesc sau rezultă din activitățile autorității publice, așa cum 

sunt definite de prevederile legale. Ne referim aici nu doar la activitățile curente ale instituției, ci și la cele desfășurate 

în trecut (Decizia nr. 359/2016, Curtea de Apel București). Ar fi interesant de analizat dacă o societate comercială care 



 

își schimbă capitalul majoritar de stat, devenind cu capital majoritar privat, mai trebuie să dea socoteală pentru 

activitățile desfășurate anterior. 

Cauzele analizate și selectate din jurisprudența curților de apel au avut ca obiect cu precădere: achizițiile publice, 

domeniul construcțiilor și al urbanismului, respectiv regimul juridic al proprietății publice sau private, acestor domenii 

subscriindu-se de regulă interesul cetățenilor. 

În cele ce urmează informațiile asupra cărora s-a decis că sunt de interes public vor fi împărțite pe domeniile 

menționate mai sus, adăugându-se și secțiunea “alte informații”. Apoi, separat, vor fi enumerate informațiile care au 

fost exceptate de la comunicare în urma obținerii unei hotărâri definitive. 

CONSTRUCȚII , PROPRIETATE ȘI URBANISM 

În domeniile menționate mai sus au fost considerate informații de interes public: 

 liste ale certificatelor de urbanism, listă PUD-uri, ordinea de zi a Comisiei Tehnice de Urbanism, lista 

autorizațiilor de desființare (Decizia nr. 778/2016, Curtea de Apel București); 

 înscrisuri emise în procedura de soluționare a unei cereri de reconstituire a dreptului de proprietate în baza 

Legii fondului funciar nr. 18/1991 ( Decizia nr. 599/2015, Curtea de Apel; 

 copii după registrul agricol (Decizia nr. 4556/2014, Curtea de Apel Ploiești); 

 informații privind reconstituirea dreptului de proprietate în baza Legii nr.18/1991 privind fondul funciar, 

respectiv dacă persoana X a fost pusă în posesie și i s-a eliberat titlu de proprietate, iar, în caz afirmativ, să îi 

fie eliberate copii ale acestora, invocând dispozițiile art.12 al. 4  (actele care au stat la baza constituirii sau 

reconstituirii dreptului de proprietate reprezintă informații de interes public și sunt deschise liberului acces al 

cetățenilor) din Legea nr.18/1991 (Decizia nr. 294/2016, Curtea de Apel Ploiești); 

 situațiile privind regimul juridic și gestiunea imobilelor aflate în proprietatea statului, actele doveditoare ale 

dobândirii proprietății. 

 

CONTRACTE DE ACHIZIȚII PUBLICE ȘI ALTE T IPURI DE CONTRACTE  

În ceea ce privește accesul la informații referitoare la contracte, s-a stabilit ca fiind de interes public: 

 nume ale persoanelor sau firmelor cu care a colaborat Consiliului Județean, respectiv durata și valoarea 

contractelor de asistență juridică (Decizia nr. 1411/2016, Curtea de Apel București); 

 copii după referatele de necesitate privind achiziția de consumabile, copii după contractele de achiziții 

publice având ca obiect consumabile (Decizia nr. 1589/2016, Curtea de Apel București); 

 contractele de achiziții publice (Decizia nr. 2826/2016, Curtea de Apel București), achiziții realizate prin SEAP 

(Decizia nr. 3017/2016, Curtea de Apel București); 

 contractele de prestări servicii (Decizia nr. 6308/2012, Curtea de Apel Pitești); 

 contractele și actele adiționale de difuzare a anunțurilor, reclamă și publicitate, ca și cele de sponsorizare, 

valoarea cheltuielilor de protocol, contracte pentru servicii de informare și publicitate, actele încheiate 

pentru organizarea licitațiilor (Decizia nr. 533/2013, Curtea de Apel Pitești); 

 copii certificate de pe  H.C.L. prin care s-a dispus aprobarea asfaltării drumurilor agricole, proiectul de 

execuție al lucrărilor de asfaltare a drumurilor agricole și contractul de execuție (Decizia nr. 3023/2012, 

Curtea de Apel Ploiești); 

 informații care vizau contractele de închiriere și dare în folosință a terenurilor, precum și suprafața atribuită 

(Decizia nr. 3117/2014, Curtea de Apel Ploiești); 

 contractul încheiat cu prestatorul de servicii de salubrizare (Decizia nr. 1256/2014, Curtea de Apel 

Constanța); 



 

 copii după hotărârea de Consiliu Local și anexele, prin care se dispune trecerea proprietății din domeniul 

public în domeniul privat (Decizia nr. 752/2015, Curtea de Apel Constanța); 

 copie după contractul de concesiune (Decizia nr. 623/2015, Curtea de Apel Constanța). 

În ceea ce privește contractele de achiziții publice, este prevăzut tocmai la art. 11
1 

din Legea nr. 544/2001, faptul că 

orice autoritate contractantă, astfel cum este definita prin lege, are obligația să pună la dispoziția persoanei fizice sau 

juridice interesate, contractele de achiziții publice. În Legea achizițiilor publice nr. 98/2016 se specifică doar faptul că 

sistemul informatic SEAP asigură informarea publicului despre desfășurarea achizițiilor publice, fără vreo altă referire 

la obligația de comunicare, dar consacrându-se principiul transparenței ca principiu de bază în efectuarea achizițiilor 

publice. 

ALTE INFORMAȚII DECLARATE DE INTERES PUBLIC 

 organigrama instituției, statut de funcții, alte politici privind resursele umane și reducerea posturilor (Decizia 

nr. 4633/2012, Curtea de Apel Galați); 

 copii ale minutelor Curții de Apel din ședința pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară. Instanța 

a precizat că informațiile privind deliberările autorităților publice nu au caracter secret potrivit art. 12 din 

Legea nr. 544/2001; 

 datoriile și plățile efectuate de pârât în perioada ianuarie 2010-noiembrie 2011 către două societăți 

comerciale și ce reprezintă aceste plăți au fost considerate informații de interes public în ciuda invocării 

faptului că acestea reprezintă informații privind activități comerciale, care aduc atingere dreptului de 

proprietate intelectuală sau industrială și principiului concurenței loiale, potrivit art. 12 lit. c din Legea nr. 

544/2001 (Decizia nr. 2667/2013, Curtea de Apel Ploiești); 

 numărul de posturi ocupate de funcționari publici ca urmare a organizării concursului de recrutare (Decizia 

nr. 47/2015, Curtea de Apel Târgu Mureș). 

 

INFORMAȚII CARE AU FOST EXCEPTATE DE LA COMUNICARE 

Următoarele informații au fost considerate de către instanțele de judecată informații care nu pot fi comunicate ca 

urmare a solicitării efectuate în baza legislației accesului la informații de interes public: 

 Numele procurorului de caz a fost considerată informație cu caracter personal (Decizia nr. 4292/2012, Curtea 

de Apel Galați); 

 Situația juridică a contractelor de închiriere pentru imobilul lui X (Decizia nr. 6652/2014, Curtea de Apel 

Galați); 

 Informații privind salarizarea unei anumite persoane (Decizia nr. 92/2016, Curtea de Apel); 

 Informații privind sancțiunile aplicate unor persoane specifice, precizate în Raportul corpului de control, au 

fost considerate atât informații cu caracter personal, cât și informații privind procedura în timpul anchetei 

penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidențiale ori se pun în 

pericol viața, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de 

desfășurare (art. 12 lit. e) (Decizia nr. 1798/2015, Curtea de Apel Pitești); 

 Anexe la autorizația de construire a unui parc eolian, invocându-se de către pârâtă art. 12 lit. c din Legea nr. 

544/2001. Autorizația de construire a fost însă considerată informație de interes public. (Decizia nr. 5/2014, 

Curtea de Apel Constanța). În altă speță însă, anexele la autorizația de construire au fost considerate de 

interes public și s-a dispus comunicarea lor (Decizia nr. 502/2013, Curtea de Apel Constanța). 

Potrivit legislației în domeniul construcțiilor, respectiv Legea 50/1991, la art. 7 (21) este prevăzut faptul că Autorizația 

de construire și anexele acesteia au caracter public și se pun la dispoziția publicului spre informare pe pagina proprie 

de internet a autorității administrației publice emitente sau prin afișare la sediul acesteia, după caz. Prin urmare, 

aceste informații erau deja consacrate drept informații de interes public în virtutea legii. Cu toate acestea, prin Legea 



 

nr. 148/2016, a fost introdus la art. 7 încă un alineat, 21
1 

, potrivit căruia se exceptează de la aplicarea prevederilor 

alineatului anterior autorizațiile de construire pentru lucrările de construcții cu caracter special, dacă acestea intră sub 

incidența regimului informațiilor clasificate. Totuși, necomunicarea informațiilor trebuie să fie justificată și să 

îndeplinească condițiile art. 12 lit. c, din Legea 544/2001, privind atingerea adusă dreptului de proprietate intelectuală 

sau industrială și a principiului concurenței loiale, acesta fiind cel mai probabil singurul caz de exceptare de la 

comunicare în materie. 

Cu privire la planurile urbanistice și la regulamentele aferente acestora, a fost abrogată dispoziția prin care acestea 

erau considerate expres a fiind informații de interes public (art. 6 (1) din Legea 50/1991), fiind specificat prin Legea nr. 

148/2016 doar că participarea publicului la activitățile de amenajare a teritoriului și de urbanism constă în implicarea 

acestuia în toate etapele procesului decizional referitor la activitățile de amenajare a teritoriului și urbanism (art. 57) și 

că acest lucru asigură dreptul la informare. Pe de altă parte, în aceeași lege se stabilește că reprezintă contravenție  

refuzul instituțiilor publice de a furniza informații care, prin natura lor, sunt publice, pentru desfășurarea 

corespunzătoare a activității de amenajare a teritoriului și de urbanism (art. 63). 

 

DELIMITAREA INFORMAȚ IILOR DE INTERES PUBLIC DE DATELE CU CARACTER PERSONAL 

Poate una dintre cele mai aprinse dezbateri actuale este cea cu privire la stabilirea granițelor între liberul acces la 

informații de interes public și protecția datelor cu caracter personal. Un caz mediatizat recent și menționat mai sus a 

fost cel al publicării listei datornicilor Agenției Naționale de Administrare Fiscală pe portalul www.data.gov.ro, cu 

excedarea obligațiilor legale de publicare prevăzute prin Ordinul președintelui ANAF nr. 558/2016 și fără a se verifica 

acuratețea datelor publicate
5
. 

În cadrul acestei secțiuni vor fi prezentate deciziile relevante selectate în urma analizei jurisprudenței Curților de Apel 

prevăzute în metodologie, urmând apoi să analizăm Decizia nr. 37/2015, a Înaltei Curți de Casație și Justiție, 

pronunțată în data de 7 decembrie 2015. 

CADRUL LEGISLATIV PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Dreptul la viață intimă, familială și privată este protejat atât prin Constituție, la art. 27, făcându-se aici referire la 

respectarea și ocrotirea vieții private de către autoritățile publice, cât și prin Noul Cod Civil, singurele limitări sau 

atingeri permise ale dreptului fiind cele impuse prin lege sau prin pactele sau convențiile privitoare la drepturile 

omului la care România este parte sau cele determinate de exercitarea cu bună-credință a drepturilor și libertăților 

constituționale. 

Protecția datelor cu caracter personal este reglementată și de Legea 677/2001, cu modificările și completările 

ulterioare, care definește datele cu caracter personal ca fiind orice informații referitoare la o persoană fizică 

identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau 

indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici 

identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.   

De asemenea, prin dispozițiile art. 12 lit. d din Legea 544/2001, sunt exceptate de la comunicare informațiile care 

privesc date cu caracter personal, lucru care reiese şi din secţiunea anterioară privind informaţiile care au fost 

exceptate de la comunicare. Cu toate acestea, în aceeași lege, la art. 14, se menționează că informațiile cu privire la 

datele personale ale cetățeanului pot deveni informații de interes public numai în măsura în care afectează 

capacitatea de exercitare a unei funcții publice. Acest articol nu a fost însă adus în discuție și interpretat în fața 

instanțelor de judecată. 
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De asemenea, informațiile care ascund sau favorizează încălcarea legii de către o autoritate sau instituție publică nu 

pot fi incluse în categoria informațiilor clasificate. 

CE S-A DECIS ÎN INSTANȚĂ ÎN CEEA CE PRIVEȘTE DATELE CU CARACTER PERSONAL ȘI ACCESUL LA 

INFORMAȚII DE INTERE S PUBLIC? 

În practica instanțelor judecătorești au fost considerate date cu caracter personal: 

 numele persoanei încadrată consilier în cabinetul primarului, comunicându-se anonimizat decizia Primarului 

prin care era specificat numele și atribuțiile sale. Tribunalul în schimb, a dispus inclusiv furnizarea numelui. 

(Decizia nr. 4836/2012, Curtea de Apel Suceava). Instanța de judecată nu a avut însă în vedere, în această 

speță, art. 14 din Legea 544/2001, menționat mai sus, în ce măsură comunicarea acestor informații are un 

impact asupra exercitării funcției publice; 

 persoanele fizice care au obținut dreptului de proprietate prin uzucapiune (Decizia nr. 1786/2013, Curtea de 

Apel Constanța); 

 numele proprietarilor menționați în Registrul Agricol, chiar dacă unii dintre aceștia erau decedați (Decizia nr. 

1756/2013, Curtea de Apel Constanța); 

 dispoziții ale Primarului, respectiv actul de vânzare-cumpărare în care apare și numele interzisului 

judecătoresc. S-a considerat astfel că informațiile cu privire la administrarea patrimoniului interzisului 

judecătoresc sunt date cu caracter personal (Decizia nr. 377/2013, Curtea de Apel Constanța); 

 fișele de evaluare și centralizatorul cu rezultatele finale ale Olimpiadei Naționale de Interpretare 

Instrumentală pentru clasele III – VIII (Decizia nr. 35/2015, Curtea de Apel Constanța); 

 adeverința cu veniturile realizate de către reclamant, in vederea recalculării pensiei, cu toate că datele 

priveau însăși persoana care le-a solicitat (Decizia nr. 459/2013, Curtea de Apel Constanța); 

 registrele agricole din perioada 1947-1959 privind o persoană determinată (Decizia nr. 10788/2013, Curtea 

de Apel Ploiești); 

 numărul dosarului penal al plângerii depuse de reclamant la parchet împotriva făptuitorilor (Decizia nr. 

1055/2014, Curtea de Apel Ploiești); 

 numele și prenumele procurorilor care au semnat adresele anexate în copie la cerere (Decizia nr. 532/2013, 

Curtea de Apel Ploiești); 

 judecători care, pe lângă indemnizația lunară stabilită prin Ordinul M.J. nr. 3975/C/2012, primesc și alte sume 

de bani cu titlu de drepturi salariale (Decizia nr. 1583/2015, Curtea de Apel Ploiești); 

 filele din statele colective de plată a drepturilor salariale aferente lunilor noiembrie  și decembrie 2000, 

documente depuse  potrivit legii, de  angajatorul X, aflate  în arhiva pârâtei  (Decizia nr. 609/2013, Curtea de 

Apel Ploiești); 

 cine a semnat condica de prezență pentru doamna P G pe perioada deplasării în Spania, dacă aceasta a 

beneficiat de indemnizație de conducere pe această perioadă, numărul delegației și data, dacă orele au fost 

ținute de o altă persoană în baza unui contract de muncă și care este numărul și data contractului, cât și 

datele de înregistrare la ITM (Decizia nr. 92/2016, Curtea de Apel Ploiești); 

 înscrisuri emise în procedura de soluționare a unei cereri de reconstituire a dreptului de proprietate în baza 

Legii fondului funciar nr. 18/1991 (Decizia nr. 599/2015, Curtea de Apel Ploiești). Instanța de judecată trebuia 

totuși să comunice parțial informațiile solicitate, având în vedere că  art.12 al.4 din Legea 18/1991 prevede că 

actele care au stat la baza constituirii sau reconstituirii dreptului de proprietate reprezintă informații de 

interes public și sunt deschise liberului acces al cetățenilor; 

 informații privind situația juridică a contractelor de închiriere pentru imobilul lui X. Au fost comunicate însă 

celelalte informații solicitate, care priveau activitatea Primăriei (Decizia nr. 6652/2014, Curtea de Apel Galați); 

 numele procurorului de caz la care s-a referit în petiția sa (Decizia nr. 4292/2012, Curtea de Apel Galați); 

 Numărul de posturi cu funcții de conducere, numele și prenumele persoanelor care le ocupă, pregătirea 

profesională a acestora, vechimea în muncă în cadrul administrației publice locale; Numele și prenumele 

persoanelor care fac parte din categoria familiilor monoparentale; Numele și prenumele persoanelor care 



 

mai au 5 ani până la îndeplinirea condițiilor de pensionare; Numele și prenumele persoanelor de soți și soție 

angajați în cadrul Primăriei municipiului G; Numele și prenumele persoanelor aflate în concediu pentru 

creșterea copilului; Numele și prenumele persoanelor care au copii în întreținere cu precizarea vârstei și a 

numărului acestor. Au fost însă comunicate restul informațiilor solicitate, care nu priveau identificarea 

persoanelor (Decizia nr. 4633/2012, Curtea de Apel Galați). 

În general, solicitanții au cerut informații cu privire la persoane specifice pentru a le utiliza în soluționarea unui demers 

personal. Cu titlu de exemplu includem aici clarificarea aspectelor legate de proprietate sau referitoare la obținerea de 

probe pentru un proces separat sau a altor beneficii/drepturi. 

Pe de altă parte, au fost admise cereri de comunicare a informațiilor fără analiza impactului asupra datelor cu caracter 

personal, precum comunicarea listei persoanelor invitate la un eveniment organizat de Societatea Română de Radio 

(Decizia nr. 359/2016, Curtea de Apel București). 

Rezultă din cele analizate mai sus că nu există o înțelegere clară asupra utilizării legii accesului la informații de interes 

public în raport cu legea protecției datelor cu caracter personal. Acolo unde informațiile solicitate privesc o persoană 

fizică, care nu are legătură cu funcția publică, este mai evidentă diferența dintre informații de interes public și date 

cu caracter personal, însă de cele mai multe ori, problema delimitării între cele două drepturi apare atunci când 

datele cu caracter personal sunt legate de exercitarea prerogativelor de putere publică. Astfel, art. 14 din Legea 

544/2001, menționat anterior, nu a fost interpretat sau analizat de către instanțele de judecată sau în doctrină, deși 

aceste cazuri devin din ce în ce mi frecvente. 

În anumite domenii, legislația specială clarifică caracterul public al unor date cu caracter personal. Astfel, numele și 

prenumele funcționarului responsabil în baza Legii nr. 544/2001 (art. 5), respectiv numele  și prenumele persoanelor 

din conducerea autorității, sunt date destinate publicității. 

De asemenea, potrivit Legii nr. 98/2016, privind achizițiile publice, în cazul contractelor de achiziție publică de servicii, 

al contractelor de achiziție publică de lucrări și al contractelor de achiziție publică de produse care includ și servicii sau 

lucrări ori operațiuni de amplasare și de instalare, autoritatea contractantă poate obliga persoanele juridice sau alte 

entități constituite într-o altă formă de organizare prevăzută de dispozițiile legale să indice, în cadrul ofertelor ori 

solicitărilor de participare, numele și calificările profesionale relevante ale persoanelor fizice responsabile cu 

executarea contractului în cauză, contractele de achiziții publice fiind contracte care fac obiectul Legii nr. 544/2001. 

Mai mult, art. 63 din Legea achizițiilor publice vine cu o clarificare, autoritatea contractantă publică prin mijloace 

electronice denumirea și datele de identificare ale ofertantului/candidatului/ subcontractantului propus/terțului 

susținător, în termen de maximum 5 zile de la expirarea termenului-limită de depunere a solicitărilor de 

participare/ofertelor, cu excepția persoanelor fizice, în cazul cărora se publică doar numele. 

Totodată, listele ședințelor de judecată, care cuprind numele și prenumele judecătorilor, grefierilor și procurorilor 

sunt publicate la instanțele de judecată, potrivit regulamentului de ordine interioară și funcționare. Cu toate acestea, 

în mediul online, pe portalul instanțelor de judecată nu se regăsesc aceste date la secțiunea ședințe, fiind disponibil 

doar numărul completului, ceea ce înseamnă că aceste date au fost făcute publice doar într-un mediu controlat. 

CE ÎNSEAMNĂ FAPTUL CĂ NUMELE ȘI  PRENUMELE AU FOST CONSIDERATE DATE CU CARACTER 

PERSONAL ? 

Decizia nr. 37/2015 are ca obiect dezlegarea unei chestiuni de drept, de către Înalta Curte de Casație și Justiție, ca 

urmare a sesizării formulate de Curtea de Apel Constanța, care într-o cauză pe rol a ridicat problema dacă numai 

numele și prenumele sunt considerate date cu caracter personal (adică dacă sunt suficiente pentru a face o persoană 

identificabilă), respectiv dacă existența numelui și a prenumelui în cuprinsul unor documente publice, permite 

comunicarea anonimizată a informațiilor. 



 

În speța principală, reclamantul a chemat în judecată Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice pentru a 

comunica Raportul Corpului de Control al Prim-ministrului, privind Universitatea Ovidius din Constanța. Tribunalul 

Constanța a decis că furnizarea unei sinteze echivalează cu îndeplinirea obligațiilor de comunicare a informațiilor de 

interes public, având în vedere că raportul cuprinde și date cu caracter personal. În recurs, reclamantul a invocat 

faptul că necomunicarea informațiilor complete aduc atingere dreptului său la informare. În raportul de sesizare al 

ÎCCJ, s-a invocat practica neunitară în ceea ce privește protecția numelui și prenumelui atunci când este vorba despre 

dreptul la informare. Soluția propusă de Curtea de Apel Constanța fiind aceea de comunicare a informației cu 

excluderea numelor și prenumelor. 

ÎCCJ, analizând legislația în domeniu și punctele de vedere prezentate, statuează că numele și prenumele sunt date cu 

caracter personal, care pot duce la identificarea persoanei, dar că cele două legi (cea privind accesul la informații și 

cea privind protecția datelor) nu trebuie să se extindă una asupra celeilalte, iar în cazul în care documentele de interes 

public cuprind și astfel de date, acestea din urmă pot fi anonimizate. 

Decizia ÎCCJ, nu presupune faptul că nu există situații în care atingeri ale dreptului la viață privată sunt permise, fie 

prin virtutea legii, fie prin exercitarea cu bună-credință a unor drepturi constituționale, acestea fiind limitările 

posibile potrivit Codului Civil în vigoare. Chiar și în Legea 677/2001 este prevăzut faptul că prelucrarea datelor cu 

caracter personal poate, în anumite situații, să se efectueze și în lipsa consimțământului persoanei deținătoare a 

datelor (de exemplu, când prelucrarea este necesară în vederea protejării vieții). 

În consecință, Decizia ÎCCJ trebuie interpretată în corelare cu prevederile legale în domeniu, inclusiv cele menționate 

mai sus privind publicitatea numelui în situația contractelor de achiziții publice, privind specificarea numelui 

magistraților pe ordinea de ședință, respectiv cele privind publicarea numelui conducătorilor autorității, respectiv a 

funcționarului responsabil în baza legii accesului la informații de interes public, considerându-se în aceste cazuri că 

există un interes superior de a cunoaște. Faptul că numele și prenumele fac o persoană identificabilă nu implică 

automat că acesta nu este, în anumite condiții justificate sau prevăzute de lege, destinat publicității. 

Ca urmare a celor expuse mai sus, rezultă că, întrucât nu există o entitate specializată în soluționarea contestațiilor la 

legea accesului la informații de interes public,  în România nu există o interpretare și o înțelegere unitară a legii, 

ajungându-se astfel în practica instanțelor de judecată la soluții contrare. Acesta este motivul pentru care este dificil 

de realizat o bază de date cu informații declarate deja de interes public de către instanțele de judecată.



 

DIRECȚII DE ACȚIUNE  

În această secțiune vom discuta despre ce este de făcut. Propunerile se bazează în mare măsură pe analiza anterioară 

și în același timp iau în considerare o întreagă experiență acumulată în mediul asociativ. Colecția de ghiduri și rapoarte 

realizată de Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic
6
 este un reper excelent în acest sens. 

 

DEMERSURI ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE EXECUTIVE 

În această categorie am inclus acele direcții de acțiune care trebuie urmate în cadrul actual al legii, indiferent dacă 

aceasta este modificată sau nu. 

Cine? Ce? 

Educație și informare 

Guvernul României  
- Continuarea demersurilor de informare a instituțiilor și 

autorităților publice asupra obligațiilor legale ce le revin și a 
bunelor practici și creșterea capacității acestora de a 
răspunde eficient solicitărilor primite. România și-a asumat 
prin Planul Național de Acțiune Parteneriatul pentru 
Guvernare Deschisă un angajament în acest sens. 

 
- Inițierea de programe de educare a cetățeanului cu privire 

la modul de redactare, la termene, categorii de informații 
care pot fi solicitate.  

Institutul Național al Magistraturii - Pregătirea magistraților pentru a gestiona cazurile bazate pe 
legea 544/2001. Pregătirea ar trebui inclusă în curriculum 
de formare inițială și dezvoltată prin formare continuă. 

Corelare cu strategii existente 

Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 

- Crearea Monitorului Oficial Local, proiect prevăzut de Planul 
Integrat pentru simplificarea procedurilor administrative 
pentru cetățeni, parte din Strategia pentru Consolidarea 
Administrației Publice pentru anii 2014-2020, care 
implementează obiectivul general III. 

Soluționarea unor divergențe de interpretare 

Avocatul Poporului - Analiza jurisprudenței (folosind inclusiv datele MCPDC și 
rapoartele societății civile) și sesizarea Înaltei Curți de 
Casație și Justiție în situațiile în care instanțe diferite au 
adoptat decizii diferite în cauze similare. 

ANSPDCP și Guvernul României (MJ)  - Adresarea problemelor generate de conflictul între dreptul 
la informare și dreptul la viață privată. 

- Organizarea unei dezbateri publice pe această temă, care să 
conducă la elaborarea unor ghiduri asumate de instituțiile 
respective pentru clarificarea delimitării dreptului de acces 
la informații de interes public de protecția datelor cu 
caracter personal. 

- Analiza oportunității de a introduce clarificări în lege, în 
contextul unui demers mai amplu de amendare a legii (vezi 
secțiunea următoare). 
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DEMERSURI ALE PARLAMENTULUI: AMENDAREA LEGII 544/2001 

Practica utilizării legii privind accesul la informații de interes public indică cel puțin trei domenii majore în care aceasta 

trebuie actualizată. 

Există o „obiecție istorică” la propunerile de a amenda legea 544/2001, care poate fi formulată pe scurt „în Parlament 

știi ce intră, dar nu știi ce iese”. Cu alte cuvinte, apare temerea că odată inițiat procesul, decizia Parlamentului poate 

să dăuneze unei legi relativ bune. Credem că această obiecție este contrazisă de practica recentă. În ultimii ani, au fost 

mai multe proiecte legislative de modificare a acestei legi, și în niciuna dintre situații Parlamentul nu a încercat să 

meargă într-o direcție netransparentă. Mai mult, au fost aduse schimbări benefice.  

Spre exemplu, în 2010, răspunzând observațiilor privind durata și costurile proceselor, Parlamentul a decis că  acțiunile 

în instanță în baza legii 544/2001 se judecă în procedură de urgență și sunt scutite de taxă de timbru. Chiar în acest an, 

Parlamentul a lărgit explicit aria de aplicare a legii, arătând că intră sub incidența ei și companii de stat, partide politice 

sau organizații de utilitate publică, în măsura în care primesc fonduri de la bugetul de stat. Din aceste considerente, 

avem convingerea că un demers deschis de amendare a legii va conduce la rezultate pozitive. 

1. SOLUȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A CONTESTAȚIILOR PRIVIND INFORMAȚIILE DE INTERES PUBLIC 

Apelul la instanță rămâne punctul slab al întregii proceduri de acces la informații de interes public. Parlamentul a 

încercat să răspundă problemelor sesizate, în 2012, când a stabilit că acțiunile în instanță în baza legii 544/2001 se 

judecă în procedură de urgență și sunt scutite de taxă de timbru. În continuare însă, neîncrederea și costurile de 

reprezentare sau consultanța juridică contribuie la reticența cetățenilor de a apela la această cale. 

În multe state există un organ administrativ, care primește și soluționează contestațiile persoanelor care se consideră 

lezate de încălcarea dreptului lor de a accesa informații de interes public. Acest organism se numește de regulă „Office 

of the Information Commissioner”, iar de multe ori această funcție este îndeplinită de Ombudsman, respectiv 

echivalentul Avocatului Poporului, la noi. Acesta este cazul Irlandei, Marii Britanii și chiar al Comisiei Europene, pentru 

nerespectarea Regulamentului 1049/2001, privind accesul la documentele deținute de instituții europene. 

Ombudsman-ul are, totodată și rolul de a asigura balanța între accesul la informații de interes public și protecția 

datelor cu caracter personal. În Elveția, există „Federal Data Protection and Information Commissioner”, care are ca 

misiune asigurarea respectării și concilierii celor două drepturi. În România, există o autoritate cu atribuții în 

respectarea protecției datelor cu caracter personal7, dar în ceea ce privește accesul la informații de interes public, 

singura procedură administrativă disponibilă este sesizarea conducătorului instituției care nu a răspuns în termen sau 

care a refuzat în mod nejustificativ soluționarea cererii, această procedură nefiind de natură să ducă la o respectare 

efectivă a dreptului. Avocatul Poporului, în România, poate doar să sesizeze instanțele de judecată în numele 

solicitantului, respectiv să dea o recomandare sau să sesizeze Înalta Curte de Casație și Justiție, dar nici acest rol nu 

este utilizat activ în exercitarea dreptului de acces la informații de interes public. 

În România, acest rol poate fi jucat de Avocatul Poporului. Pentru acest lucru, ar fi necesară crearea unei secțiuni 

specializate în cadrul instituției Avocatului Poporului care să se ocupe de soluționarea contestațiilor care au ca obiect 

solicitări de informații de interes public și de emiterea de clarificări și recomandări cu caracter obligatoriu, astfel încât  

să nu se mai ajungă  în fața instanțelor de judecată. 

2. REVIZUIREA MODULUI ÎN CARE SUNT FORMULATE EXCEPȚIILE  

Analiza jurisprudenței ne arată că sunt numeroase situațiile în care refuzul de a furniza informații este justificat prin 

aplicarea uneia dintre excepțiile prevăzute de lege. Rareori judecătorii analizează și fondul problemei, dacă excepția 
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este corect aplicată. Acest lucru se întâmplă mai ales cu situația datelor cu caracter personal și cea a informațiilor 

clasificate ca secret de serviciu. Ambele situații pot fi adresate prin mai multe mecanisme, inclusiv pregătirea 

magistraților și decizii la ÎCCJ, menționate mai sus. Este în același timp necesară o analiză asupra oportunității de a 

reformula articolele privitoare la excepții, pentru a limita abuzurile. 

3. ADUCEREA LEGII ÎN EPOCA INTERNETULUI  

Legea 544 reflectă contextul anului 2001, atunci când a fost scrisă. În cei 15 ani ce au trecut de atunci, explozia 

Internetului și a mijloacelor de comunicare electronică a schimbat radical modul de funcționare a societății. Aplicarea 

obtuză a legii generează situații absurde, între care enumerăm: 

- Afișarea unor informații doar în formă tipărită, la sediul instituției publice; 

- Răspunsuri transmise exclusiv în formă tipărită, eventual solicitând o taxă. Includem aici și refuzul explicit de 

a transmite documente în format electronic; 

- Pagini de Internet anacronice, care nu permit preluarea automată a informației; 

- Ignorarea conceptului de date deschise, deși acesta este noul standard de transparență. 

Toate acestea trebuie rezolvate prin actualizarea textului legii, care să introducă obligații clare pentru instituțiile 

publice de a se adapta și folosi noile tehnologii. 

4. CORELAREA LEGII ACCESULUI LA INFORMAȚ I I  DE INTERES PUBLIC CU ALTE LEGI  

- Legea achizițiilor publice ar trebui să conțină obligații exprese de publicare a contractelor semnate, a plăților 

efectuate și a stadiului lucrărilor. 

- În ceea ce privește construcțiile, anexele la avizele de construire trebuie în general considerate ca fiind de 

interes public, exceptarea fiind temeinic justificată de către autorități, dovada confidențialității anumitor 

clauze fiind în sarcina entității publice. 

DEMERSURI ALE SOCIETĂȚII CIVILE  

Societatea civilă își va continua demersurile constante de educație și informare a publicului (cetățeni, organizații non-

guvernamentale, mass-media) pentru a utiliza mai ușor și mai des legea accesului la informații de interes public. De 

asemenea, ne așteptăm ca ONG-urile să fie partenere ale instituțiilor și autorităților publice în demersurile descrise 

mai sus.  

Plecând însă de la analiza jurisprudenței, vrem să deschidem discuția despre posibilitatea de a folosi mai bine litigiul ca 

instrument strategic. De-a lungul timpului, au fost mai multe proiecte de strategic litigation în domeniul accesului la 

informații de interes public, unele dintre ele cu impact important. Una din lecțiile învățate este că astfel de proiecte 

necesită resurse importante pe termen mediu și lung. De asemenea, nu întotdeauna astfel de proiecte sunt 

coordonate între ele, din diferite motive. 

O soluție pe termen lung este construirea unui consorțiu de organizații care să pună bazele unui centru de asistență 

juridică pentru acces la informații, în cooperare cu firme de profil. Acesta se va orienta în primul rând către acțiunile în 

instanță, inclusiv folosind eventuale mecanisme ce se desprind din alte direcții de acțiune. O oportunitate în acest sens 

poate fi așteptate re-deschidere a granturilor SEE în anul 2017.



 

CONCLUZIE  

 

Legea accesului la informaţii de interes public ar trebui să completeze şi nu să suplinească obligaţia de transparenţă a 

instituţiilor şi autorităţiilor publice, într-o democraţie matură şi funcţională.  

Accesul la informaţii de interes public nu ar trebui să fie, în anul 2017,  un drept cu greu câştigat în instanţă, ci statul şi 

instituţiile sale ar trebui să utilizeze căile de comunicare pe care le au la dispoziţie şi să interacţioneze mai mult şi mai 

bine cu cetăţeanul, atât online cât şi offline.  

Din analiza prezentată rezultă că multe persoane utilizează Legea 544/2001 pentru a solicita informaţii care îi privesc 

şi de care au eventual nevoie pentru a accesa alte servicii publice. Aşadar, nevoia nu este doar de informare a 

cetăţenilor ci şi de dialog, de comunicare cu aceştia. Lipsa de informare şi de comunicare au dus de fapt la deformarea 

percepţiei asupra funcţionării şi atribuţiilor autorităţilor publice şi la acumularea de frustrări. 

După 15 ani, începem abia să ne exercităm acest drept şi să înţelegem importanţa şi utilitatea Legii 544/2001. Tocmai 

din acest motiv este important să ne asigurăm că avem mecanismele pentru implementarea ei efectivă şi proactivă şi 

mai ales, pentru evaluarea aplicării ei uniforme, în concordanţă cu principiile care îi stau la bază.  

În consecinţă, administraţia publică trebuie să își dezvolte capacitatea de informare şi comunicare (inclusiv prin 

mijloace electronice) cu cetăţenii. Instanţele de judecată au un rol de garant subsidiar, dar au însă capacitatea de a 

clarifica excepţiile de la obligaţiile de informare şi de a pune în discuţie principiile de drept. Hotărârile judecătoreşti 

pot avea un impact foarte mare asupra delimitării drepturilor unul de celălalt şi asupra stabilirii întinderii 

responsabilităţii inistituţionale în faţa beneficiarului serviciului public. Astfel, deşi această cale nu este cea mai la 

îndemână pentru cetăţean, ea este necesară pentru evoluţia şi maturizarea implementării legii şi pentru adaptarea 

normelor de drept la realităţile curente. 

 

 

 


