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privind liberul acces la informatiile de interes
public

Parlamentul României adopta prezenta lege.
CAPITOLUL I
Dispozitii generale
Art. 1. - Accesul liber si neîngradit al persoanei la orice informatii de interes public, definite astfel
prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relatiilor dintre persoane si
autoritatile publice, în conformitate cu Constitutia României si cu documentele internationale ratificate
de Parlamentul României.
Art. 2. - În sensul prezentei legi:
a) prin autoritate sau institutie publica se întelege orice autoritate sau institutie publica, precum si
orice regie autonoma care utilizeaza resurse financiare publice si care îsi desfasoara activitatea pe
teritoriul României, potrivit Constitutiei;
b) prin informatie de i nteres public se întelege orice informatie care priveste activitatile sau rezulta
din activitatile unei autoritati publice sau institutii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de
modul de exprimare a informatiei;
c) prin informatie cu privire la datele personale se întelege orice informatie privind o persoana fizica
identificata sau identificabila.
CAPITOLUL II
Organizarea si asigurarea accesului la informatiile de interes public
SECTIUNEA 1
Dispozitii comune privind accesul la informatiile de interes public
Art. 3. - Asigurarea de catre autoritatile si institutiile publice a accesului la informatiile de interes
public se face din oficiu sau la cerere, prin intermediul compartimentului pentru relatii publice sau al
persoanei desemnate în acest scop.
Atacat prin Decizie nr. 149/2004

Art. 4. - (1) Pentru asigurarea accesului oricarei persoane la informatiile de interes public autoritatile
si institutiile publice au obligatia de a organiza compartimente specializate de informare si relatii
publice sau de a desemna persoane cu atributii în acest domeniu.
(2) Atributiile, organizarea si functionarea compartimentelor de relatii publice se stabilesc, pe baza
dispozitiilor prezentei legi, prin regulamentul de organizare si functionare a autoritatii sau institutiei
publice respective.
Art. 5. - (1) Fiecare autoritate sau institutie publica are obligatia sa comunice din oficiu urmatoarele
informatii de interes public:
a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;
b) structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de
audiente al autoritatii sau institutiei publice;
c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale
functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;
d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul,
numerele de telefon, fax, adresa de e -mail si adresa paginii de Internet;

e) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;
f) programele si strategiile proprii;
g) lista cuprinzând documentele de interes public;
h) lista cuprinzând categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;
i) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice în situatia în care persoana
se considera vatamata în privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.
(2) Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa publice si sa actualizeze anual un buletin
informativ care va cuprinde informatiile prevazute la alin. (1).
(3) Autoritatile publice sunt obligate sa dea din oficiu publicitatii un raport periodic de activitate, cel
putin anual, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a II-a.
(4) Accesul la informatiile prevazute la alin. (1) se realizeaza prin:
a) afisare la sediul autoritatii sau al institutiei publice ori prin publicare în Monitorul Oficial al
României sau în mijloacele de informare în m asa, în publicatii proprii, precum si în pagina de Internet
proprie;
b) consultarea lor la sediul autoritatii sau al institutiei publice, în spatii special destinate acestui scop.
Rectificat de Rectificare 2002

Art. 6. - (1) Orice persoana are dreptul sa solicite si sa obtina de la autoritatile si institutiile publice,
în conditiile prezentei legi, informatiile de interes public.
(2) Autoritatile si institutiile publice sunt obligate sa asigure persoanelor, la cererea acestora,
informatiile de interes public solicitate în scris sau verbal.
(3) Solicitarea în scris a informatiilor de interes public cuprinde urmatoarele elemente:
a) autoritatea sau institutia publica la care se adreseaza cererea;
b) informatia solicitata, astfel încât sa permita autoritatii sau institutiei publice identificarea informatiei
de interes public;
c) numele, prenumele si semnatura solicitantului, precum si adresa la care se solicita primirea
raspunsului.
Art. 7. - (1) Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa raspunda în scris la solicitarea
informatiilor de interes public în termen de 10 zile sau, dupa caz, în cel mult 30 de zile de la
înregistrarea solicitarii, în functie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrarilor documentare si de
urgenta solicitarii. În cazul în care durata necesara pentru identificarea si difuzarea informatiei
solicitate depaseste 10 zile, raspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu conditia
înstiintarii acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.
(2) Refuzul comunicarii informatiilor solicitate se motiveaza si se comunica în termen de 5 zile de la
primirea petitiilor.
(3) Solicitarea si obtinerea informatiilor de interes public se pot realiza, daca sunt întrunite conditiile
tehnice necesare, si în format electronic.
Atacat prin Decizie nr. 115/2004

Atacat prin Decizie nr. 407/2004

Art. 8. - (1) Pentru informatiile solicitate verbal functionarii din cadrul compartimentelor de informare
si relatii publice au obligatia sa precizeze conditiile si formele în care are loc accesul la informatiile de
interes public si pot furniza pe loc informatiile solicitate.
(2) În cazul în care informatiile solicitate nu sunt disponibile pe loc, persoana este îndrumata sa
solicite în scris informatia de interes public, urmând ca cererea sa îi fie rezolvata în termenele
prevazute la art. 7.
(3) Informatiile de interes public solicitate verbal se comunica în cadrul unui program minim stabilit
de conducerea autoritatii sau institutiei publice, care va fi afisat la sediul acesteia si care se va
desfasura în mod obligatoriu în timpul functionarii institutiei, incluzând si o zi pe saptamâna, dupa
programul de functionare.
(4) Activitatile de registratura privind petitiile nu se pot include în acest program si se desfasoara
separat.
(5) Informatiile de interes public solicitate verbal de catre mijloacele de informare în masa vor fi
comunicate, de regula, imediat sau în cel mult 24 de ore.

Art. 9. - (1) În cazul în care solicitarea de informatii implica realizarea de copii de pe documentele
detinute de autoritatea sau institutia publica, costul serviciilor de copiere este suportat de solicitant, în
conditiile legii.
(2) Daca în urma informatiilor primite petentul solicita informatii noi privind documentele aflate în
posesia autoritatii sau a institutiei publice, aceasta solicitare va fi tratata ca o noua petitie, raspunsul
fiind trimis în termenele prevazute la art. 7 si 8.
Art. 10. - Nu este supusa prevederilor art. 7 -9 activitatea autoritatilor si institutiilor publice de
raspunsuri la petitii si de audiente, desfasurata potrivit specificului competentelor acestora, daca
aceasta priveste alte aprobari, autorizari, prestari de servicii si orice alte solicitari în afara informatiilor
de interes public.
Art. 11. - (1) Persoanele care efectueaza studii si cercetari în folos propriu sau în interes de serviciu
au acces la fondul documentaristic al autoritatii sau al institutiei publice pe baza solicitarii personale, în
conditiile legii.
(2) Copiile de pe documentele detinute de autoritatea sau de institutia publica se realizeaza în
conditiile art. 9.
Art. 12. - (1) Se excepteaza de la accesul liber al cetatenilor, prevazut la art. 1, urmatoarele
informatii:
a) informatiile din domeniul apararii nationale, sigurantei si ordinii publice, daca fac parte din
categoriile informatiilor clasificate, potrivit legii;
b) informatiile privind deliberarile autoritatilor, precum si cele care privesc interesele economice si
politice ale României, daca fac parte din categoria informatiilor clasificate, potrivit legii;
c) informatiile privind activitatile comerciale sau financiare, daca publicitatea acestora aduce
atingere principiului concurentei loiale, potrivit legii;
d) informatiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
e) informatiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, daca se pericliteaza
rezultatul anchetei, se dezvaluie surse confidentiale ori se pun în pericol viata, integritatea corporala,
sanatatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfasurare;
f) informatiile privind procedurile judiciare, daca publicitatea acestora aduce atingere asigurarii unui
proces echitabil ori interesului legitim al oricareia dintre partile implicate în proces;
g) informatiile a caror publicare prejudiciaza masurile de protectie a tinerilor.
(2) Raspunderea pentru aplicare a masurilor de protejare a informatiilor apartinând categoriilor
prevazute la alin. (1) revine persoanelor si autoritatilor publice care detin astfel de informatii, precum si
institutiilor publice abilitate prin lege sa asigure securitatea informatiilor.
Atacat prin Decizie nr. 462/2003

Atacat prin Decizie nr. 158/2004

Art. 13. - Informatiile care favori zeaza sau ascund încalcarea legii de catre o autoritate sau o
institutie publica nu pot fi incluse în categoria informatiilor clasificate si constituie informatii de interes
public.
Art. 14. - (1) Informatiile cu privire la datele personale ale cetateanului pot deveni informatii de
interes public numai în masura în care afecteaza capacitatea de exercitare a unei functii publice.
(2) Informatiile publice de interes personal nu pot fi transferate între autoritatile publice decât în
temeiul unei obliga tii legale ori cu acordul prealabil în scris al persoanei care are acces la acele
informatii potrivit art. 2.
SECTIUNEA a 2 -a
Dispozitii speciale privind accesul mijloacelor de informare
în masa la informatiile de interes public
Art. 15. - (1) Accesul mijloacelor de informare în masa la informatiile de interes public este garantat.
(2) Activitatea de culegere si de difuzare a informatiilor de interes public, desfasurata de mijloacele
de informare în masa, constituie o concretizare a dreptului cetatenilor de a avea acces la orice
informatie de interes public.
Art. 16. - Pentru asigurarea accesului mijloacelor de informare în masa la informatiile de interes
public autoritatile si institutiile publice au obligatia sa desemneze un purtator de cuvânt, de regula din
cadrul compartimentelor de informare si relatii publice.

Art. 17. - (1) Autoritatile publice au obligatia sa organizeze periodic, de regula o data pe luna,
conferinte de presa pentru aducerea la cunostinta a informatiilor de interes public.
(2) În cadrul conferintelor de presa autoritatile publice sunt obligate sa raspunda cu privire la orice
informatii de interes public.
Art. 18. - (1) Autoritatile publice au obligatia sa acorde fara discriminare acreditare ziaristilor si
reprezentantilor mijloacelor de informare în masa.
(2) Acreditarea se acorda la cerere, în termen de doua zile de la înregistrarea acesteia.
(3) Autoritatile publice pot refuza acordarea acreditarii sau pot retrage acreditarea unui ziarist numai
pentru fapte care împiedica desfasurarea normala a activitatii autoritatii publice si care nu privesc
opiniile exprimate în presa de respectivul ziarist, în conditiile si în limitele legii.
(4) Refuzul acordarii acreditarii si retragerea acreditarii unui ziarist se comunica în scris si nu
afecteaza dreptul organismului de presa de a obtine acreditarea pentru un alt ziarist.
Art. 19. - (1) Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa informeze în timp util mijloacele de
informare în masa asupra conferintelor de presa sau oricaror alte actiuni publice organizate de
acestea.
(2) Autoritatile si institutiile publice nu pot interzice în nici un fel accesul mijloacelor de informare în
masa la actiunile publice organizate de acestea.
(3) Autoritatile publice care sunt obligate prin legea proprie de organizare si functionare sa
desfasoare activitati specifice în prezenta publicului sunt obligate sa permita accesul presei la acele
activitati, în difuzarea materialelor obtinute de ziaristi urmând sa se tina seama doar de deontologia
profesionala.
Art. 20. - Mijloacele de informare în masa nu au obligatia sa publice informatiile furnizate de
autoritatile sau de institutiile publice.
CAPITOLUL III
Sanctiuni
Art. 21. - (1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autoritati ori institutii publice
pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere si atrage raspunderea disciplinara a
celui vinovat.
(2) Împotriva refuzului prevazut la alin. (1) se poate depune reclamatie la conducatorul autoritatii sau
al institutiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta de catre persoana
lezata.
(3) Daca dupa cercetarea administrativa reclamatia se dovedeste întemeiata, raspunsul se transmite
persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamatiei si va contine atât informatiile de
interes public solicitate initial, cât si mentionarea sanctiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.
Atacat prin Decizie nr. 149/2004

Atacat prin Decizie nr. 407/2004

Art. 22. - (1) În cazul în care o persoana se considera vatamata în d repturile sale, prevazute în
prezenta lege, aceasta poate face plângere la sectia de contencios administrativ a tribunalului în a
carei raza teritoriala domiciliaza sau în a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei
publice. Plîngerea se face în termen de 30 de zile de la data expirarii termenului prevazut la art. 7.
(2) Instanta poate obliga autoritatea sau institutia publica sa furnizeze informatiile de interes public
solicitate si sa plateasca daune morale si/sau patrimoniale.
(3) Hotarârea tribunalului este supusa recursului.
(4) Decizia Curtii de apel este definitiva si irevocabila.
(5) Atât plângerea, cât si apelul se judeca în instanta în procedura de urgenta si sunt scutite de taxa
de timbru.
Atacat prin Decizie nr. 407/2004

CAPITOLUL IV
Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 23. - (1) Prezenta lege va intra în vigoare la 60 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
(2) În termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea
I, Guvernul va elabora, la initiativa Ministerului Informatiilor Publice, normele metodologice de aplicare
a acesteia.
Art. 24. - (1) În termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi Ministerul
Informatiilor Publice, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si Ministerul Finantelor
Publice vor înainta Guvernului propuneri privind masurile necesare pentru ca informatiile de interes
public sa devina disponibile în mod progresiv prin intermediul unor baze de da te informatizate
accesibile publicului la nivel national.
(2) Masurile prevazute la alin. (1) vor privi inclusiv dotarea autoritatilor si institutiilor publice cu
echipamentele de tehnica de calcul adecvate.
Art. 25. - Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga orice prevederi contrare.
Aceasta lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 13 septembrie 2001, cu respectarea
prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.
p. PRESEDINTELE SENATULUI,
PAUL PACURARU
Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 18 septembrie 2001, cu
respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU
Bucuresti, 12 octombrie 2001.
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de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul
acces la informatiile de interes public

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. - (1) Prezentele norme metodologice stabilesc principiile, procedurile si regulile de aplicare a
Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.
(2) Dispozitiile prezentelor norme metodologice se aplica tuturor auto ritatilor si institutiilor publice,
astfel cum sunt definite prin Legea nr. 544/2001.
Art. 2. - Aplicarea Legii nr. 544/2001 se face cu respectarea urmatoarelor principii:
a) principiul transparentei - autoritatile si institutiile publice au obligatia sa îsi desfasoare activitatea
într-o maniera deschisa fata de public, în care accesul liber si neîngradit la informatiile de interes
public sa constituie regula, iar limitarea accesului la informatie sa constituie exceptia, în conditiile legii;
b) principiul aplicarii unitare - autoritatile si institutiile publice asigura respectarea legii în mod unitar,
în conformitate cu prevederile acesteia si ale prezentelor norme metodologice.
c) principiul autonomiei - fiecare autoritate sau institutie publica va elabora propriul regulament de
organizare si functionare a compartimentelor de informare si relatii publice, în conformitate cu
prevederile legii si ale prezentelor norme metodologice.
CAPITOLUL II
Organizarea si asigurarea accesului liber l a informatiile
de interes public
Art. 3. - (1) Pentru organizarea si asigurarea accesului liber si neîngradit al oricarei persoane la
informatiile de interes public autoritatile si institutiile publice au obligatia de a organiza compartimente
specializate de informare si relatii publice sau de a desemna persoane cu atributii în acest domeniu.
(2) Compartimentele specializate de informare si relatii publice pot fi organizate, în cadrul
autoritatilor sau institutiilor publice centrale ori locale, ca birouri, servicii, directii sau directii generale,
în subordinea conducatorului autoritatii sau institutiei publice respective, care, în functie de situatie,
poate dispune coordonarea acestora de catre o alta persoana din conducerea autoritatii sau institutiei
publice respective.
(3) Atributiile, organizarea si functionarea compartimentelor de informare si relatii publice se
stabilesc, în baza legii si a dispozitiilor prezentelor norme metodologice, prin regulamentul de
organizare si functionare a autoritatii sau a institutiei publice respective.
Art. 4. - (1) Pentru buna desfasurare a activitatii de informare si relatii publice în cadrul autoritatilor si
institutiilor publice, aceasta poate fi organizata cu urmatoarele componente:
a) informarea presei;
b) informarea publica directa a persoanelor;
c) informarea interna a personalului;
d) informarea interinstitutionala.
(2) Informarea directa a persoanelor si informarea presei sunt, potrivit legii, componente obligatorii si
nu exclud celelalte componente ale activitatii de informare si relatii publice.
Art. 5. - În cadrul compartimentelor de informare si relatii publice ale institutiilor si autoritatilor
publice activitatea de informare publica directa a persoanelor si cea de informare a presei se pot
organiza distinct.
Art. 6. - (1) La nivelul Administratiei Prezidentiale, aparatului de lucru al Camerei Deputatilor si al
Senatului, aparatului de lucru al Guvernului, al ministerelor, al celorlalte organe de specialitate ale
administratiei publice centrale, sediilor centrale ale regiilor autonome si al altor institutii publice
centrale, precum si la nivelul autoritatilor administrative autonome, prefecturilor, consiliilor judetene si
consiliilor locale ale municipiilor, oraselor si sectoarelor municipiului Bucuresti, structurile
organizatorice existente de comunicare vor fi reorganizate în compartimente de informare si relatii
publice si vor include în mod obligatoriu cel putin un birou (o structura) de informare publica si un birou
(o structura) de relatii cu presa.
(2) La nivelul structurilor descentralizate ale autoritatilor si institutiilor publice centrale se vor
organiza birouri de informare si relatii publice, iar atributiile pe linia relatiei cu presa si a informarii
directe a persoanelor vor fi îndeplinite distinct de persoane special desemnate în acest scop.
(3) La nivelul comunelor atributiile pe linia relatiei cu presa si a informarii directe a persoanelor pot fi
îndeplinite de o persoana special desemnata în acest scop de consiliul local.
Art. 7. - Fiecare autoritate sau institutie publica va stabili, în functie de specificul propriu al
activitatilor, numarul de persoane necesar pentru îndeplinirea în bune conditii a atributiilor care revin
autoritatii/institutiei pe linia informarii si relatiilor publice.
Art. 8. - (1) Pentru accesul publicului la informatiile de interes public difuzate din oficiu, la sediul
fiecarei institutii sau autoritati publice se vor organiza în cadrul compartimentelor de informare si relatii
publice puncte de informare-documentare.

(2) Prezentarea în format electronic a informatiilor comunicate din oficiu de catre institutiile si
autoritatile publice prevazute la art. 6 alin. (2) si (3) se va realiza esalonat, avându-se în vedere
dotarea cu tehnica de calcul.
CAPITOLUL III
Procedurile privind accesul liber la informatiile de interes public
Art. 9. - Autoritatile si institutiile publice asigura accesul la informatiile de interes public, din oficiu
sau la cerere, în conditiile legii.
Art. 10. - (1) Informatiile de interes public care se comunica din oficiu, conform legii, vor fi prezentate
într-o forma accesibila si concisa care sa faciliteze contactul persoanei interesate cu autoritatea sau
institutia publica.
(2) Autoritatile si institutiile publice au obligatia de a publica si de a actualiza anual un buletin
informativ care va cuprinde informatiile prevazute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 544/2001 .
(3) Autoritatile publice sunt obligate sa dea din oficiu publicitatii un raport periodic de activitate, cel
putin anual, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea a III -a. Raportul de activitate va fi
elaborat în conformitate cu prevederile anexei nr. 6 la prezentele norme metodologice.
Art. 11. - (1) Accesul la informatiile de interes public comunicate din oficiu se realizeaza prin:
a) afisare la sediul autoritatii sau institutiei publice ori prin publi care în Monitorul Oficial al României
sau în mijloacele de informare în masa, în publicatii proprii, precum si în pagina de Internet proprie;
b) consultare la sediul autoritatii sau institutiei publice, în punctele de informare-documentare, în
spatii special destinate acestui scop.
(2) Afisarea la sediul autoritatii sau institutiei publice este, în cazul tuturor autoritatilor si institutiilor
publice, modalitatea minima obligatorie de difuzare a informatiilor de interes public comunicate din
oficiu.
Art. 12. - În unitatile administrativ-teritoriale în care o minoritate nationala detine o pondere de cel
putin 20% din numarul populatiei informatiile ce se comunica din oficiu se vor difuza si în limba
minoritatii respective.
Art. 13. - Solicitarea informatiilor de interes public, altele decât cele prevazute sa fie comunicate din
oficiu, va fi adresata institutiei sau autoritatii publice, în conditiile art. 6 din Legea nr. 544/2001.
Art. 14. - (1) Pentru a facilita redactarea solicitarii si a reclamatiei administrative autoritatile si
institutiile publice vor pune gratuit la dispozitie persoanei interesate formulare-tip.
(2) Modelele formularelor-tip ale cererii de informatii de interes public si ale reclamatiei
administrative sunt prezentate în anexele nr. 1, 2a) si 2b).
(3) Modelul scrisorii de raspuns la cerere si cel al scrisorii de raspuns la reclamatia administrativa,
împreuna cu modelul registrului pentru înregistrarea documentelor prevazute la alin. (2), sunt
prezentate în anexele nr. 3, 4 si 5.
Art. 15. - (1) Informatiile de interes public pot fi solicitate si comunicate si în format electronic.
(2) Solicitarea de informatii de interes public sau reclamatia administrativa se poate transmite prin email, conform modelelor formularelor -tip prezentate în anexele nr. 1, 2a) si 2b).
(3) Informatiile de interes public solicitate în scris, în format electronic, pot fi comunicate prin e-mail
sau înregistrate pe discheta.
Art. 16. - Termenele pentru comunicarea în scris a unui raspuns solicitantilor de informatii de interes
public sunt cele prevazute de Legea nr. 544/2001, si anume:
a) 10 zile lucratoare pentru comunicarea informatiei de interes public solicitate, daca aceasta a fost
identificata în acest termen;
b) 10 zile lucratoare pentru anuntarea solicitantului ca termenul initial prevazut la lit. a) nu a fost
suficient pentru identificarea informatiei solicitate;
c) 30 de zile lucratoare pentru comunicarea informatiei de interes public identificate peste termenul
prevazut la lit. a);
d) 5 zile lucratoare pentru transmiterea refuzului de comunicare a informatiei solicitate si a motivarii
refuzului.
Art. 17. - Programul zilnic al compartimentelor de informare si relatii publice va fi cel al autoritatilor
sau institutiilor publice respective, stabilit prin regulamentul propriu de organizare si functionare,
incluzând într-o zi pe saptamâna si ore dupa programul de functionare.
Art. 18. - (1) Accesul la informatiile de interes public este gratuit.
(2) Costul serviciilor de copiere va fi suportat de solicitant, în conditiile legii.
(3) Plata serviciilor de copiere se va face la casieria fiecarei autoritati sau institutii publice.

CAPITOLUL IV
Functionarea structurilor responsabile de informarea publica directa
Art. 19. - Structurile sau persoanele responsabile de informarea publica directa asigura rezolvarea
solicitarilor privind informatiile de interes public si organizarea si functionarea punctului de informaredocumentare.
Art. 2 0. - (1) Structurile sau persoanele responsabile de informarea publica directa primesc
solicitarile privind informatiile de interes public.
(2) Solicitarea de informatii de interes public este actiunea verbala sau scrisa (pe suport de hârtie
sau electronic) prin care o persoana (fizica sau juridica, româna ori straina) poate cere informatii
considerate ca fiind de interes public.
(3) În cazul formularii verbale a solicitarii informatia este furnizata pe loc, daca este posibil, sau cu
îndrumarea solicitantului sa adreseze o cerere în scris.
(4) Cererile formulate în scris, pe suport de hârtie sau pe suport electronic (e-mail), inclusiv cele
prevazute la alin. (3), se înregistreaza la structurile sau la persoanele responsabile de informarea
publica directa, care elibereaza solicitantului o confirmare scrisa continând data si numarul de
înregistrare a cererii.
Art. 21. - (1) Dupa primirea si înregistrarea cererii structurile sau persoanele responsabile de
informarea publica directa realizeaza o e valuare primara a solicitarii, în urma careia se stabileste daca
informatia solicitata este o informatie comunicata din oficiu, furnizabila la cerere sau exceptata de la
liberul acces.
(2) În cazul în care informatia solicitata este deja comunicata din oficiu în una dintre formele
precizate la art. 5 din Legea nr. 544/2001, se asigura de îndata, dar nu mai târziu de 5 zile, informarea
solicitantului despre acest lucru, precum si sursa unde informatia solicitata poate fi gasita.
Art. 22. - (1) În cazul în care informatia solicitata nu este dintre cele care se comunica din oficiu,
solicitarea se transmite structurilor competente din cadrul autoritatilor si institutiilor publice, pentru a
verifica respectarea prevederilor art. 12 din Legea nr. 544/2001.
(2) În cazul în care informatia solicitata este identificata ca fiind exceptata de la accesul liber la
informatie, se asigura, în termen de 5 zile de la înregistrare, informarea solicitantului despre acest
lucru.
(3) Structurile prevazute la alin. (1) au obligatia sa identifice si sa actualizeze informatiile de interes
public care sunt exceptate de la accesul liber, potrivit legii.
Art. 23. - (1) Structurile sau persoanele responsabile de informarea publica directa primesc de la
structurile prevazute la art. 22 alin. (1) raspunsul la solicitarea primita si redacteaza raspunsul catre
solicitant împreuna cu informatia de interes public sau cu motivatia întârzierii ori a respingerii solicitarii,
în conditiile legii.
(2) Raspunsul se înregistreaza si se transmite persoanei interesate, pe suportul solicitat, în termenul
legal.
Art. 24. - În cazul în care solicitarea nu se încadreaza în competentele institutiei sau autoritatii
publice, în termen de 5 zile de la primire structurile sau persoanele responsabile de informarea publica
directa transmit solicitarea catre institutiile sau autoritatile competente si informeaza solicitantul despre
aceasta.
Art. 25. - Structurile sau persoanele responsabile de informarea publica directa tin evidenta
raspunsurilor si a chitantelor remise de solicitanti privind plata costurilor de copiere a materialelor
solicitate.
Art. 26. - Structurile sau persoanele responsabile de informarea publica directa realizeaza
organizarea si functionarea punctului de informare-documentare, dupa cum urmeaza:
a) asigura publicarea buletinului informativ al autoritatii sau institutiei publice, care va cuprinde
informatiile de interes public comunicate din oficiu, prevazute la art. 5 din Legea nr. 544/2001;
b) asigura publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, a raportului de activitate al
autoritatii sau institutiei publice;
c) asigura disponibilitatea în format scris (la afisier, sub forma de brosuri sau electronic - dischete,
CD, pagina de Internet) a informatiilor comunicate din oficiu, prevazute la art. 5 din Legea nr.
544/2001;
d) organizeaza în cadrul punctului de informare-documentare al institutiei accesul publicului la
informatiile furnizate din oficiu.
Art. 27. - (1) Fiecare institutie sau autoritate publica va întocmi anual, prin structurile de informare si
relatii publice, un raport privind accesul la informatiile de interes public, care va cuprind e:
a) numarul total de solicitari de informatii de interes public;
b) numarul total de solicitari, departajat pe domenii de interes;

c) numarul de solicitari rezolvate favorabil;
d) numarul de solicitari respinse, defalcat în functie de motivatia respingerii (informatii exceptate de
la acces, inexistente etc.);
e) numarul de solicitari adresate în scris: 1. pe suport de hârtie; 2. pe suport electronic;
f) numarul de solicitari adresate de persoane fizice;
g) numarul de solicitari adresate de persoane juridice;
h) numarul de reclamatii administrative: 1. rezolvate favorabil; 2. respinse;
i) numarul de plângeri în instanta: 1 rezolvate favorabil; 2. respinse; 3. în curs de solutionare;
j) costurile totale ale compartimentului de informare si relatii publice;
k) sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a informatiilor de interes public solicitate;
l) numarul estimativ de vizitatori ai punctului de informare -documentare.
(2) Acest raport va fi adresat conducatorului autoritatii sau institutiei publice respective si va fi facut
public.
(3) Autoritatile si institutiile publice centrale vor asigura colectarea rapoartelor din teritoriu, urmând
ca situatiile centralizate sa fie trimise Ministerului Informatiilor Publice.
CAPITOLUL V
Functionarea structurilor responsabile de relatia cu presa
Art. 28. - Dispozitiile speciale privind accesul mijloacelor de informare în masa la informatiile de
interes public, astfel cum sunt prevazute în Legea nr. 544/2001, se refera în mod explicit la obligatiile
autoritatilor si institutiilor publice si nu reglementeaza în nici un fel activitatea mass-media.
Art. 29. - Structurile sau persoanele responsabile de relatia cu presa a institutiei sau autoritatii
publice respective au urmatoarele atributii:
a) sa furnizeze ziaristilor, prompt si complet, orice informatie de interes public care priveste
activitatea institutiei sau autoritatii publice pe care o reprezinta;
b) sa acorde fara discriminare, în termen de cel mult doua zile de la înregistrare, acreditarea
ziaristilor si a reprezentantilor mijloacelor de informare în masa;
c) sa informeze în timp util si sa asigure accesul ziaristilor la activitatile si actiunile de interes public
organizate de institutia sau autoritatea publica;
d) sa asigure, periodic sau de fiecare data când activitatea institutiei ori a autoritatii publice prezinta
un interes public imediat, difuzarea de comunicate, informari de presa, organizarea de conferinte de
presa, interviuri sau briefinguri;
e) sa difuzeze ziaristilor dosare de presa legate de evenimente sau de activitati ale institutiei ori
autoritatii publice;
f) sa nu refuze sau sa nu retraga acreditarea unui ziarist decât numai pentru fapte care împiedica
desfasurarea normala a activitatii institutiei sau autoritatii publice respective si care nu privesc opiniile
exprimate în presa de respectivul ziarist;
g) în cazul retragerii acreditarii unui ziarist, sa asigure organismului de presa obtinerea acreditarii
pentru un alt ziarist.
Art. 30. - (1) Acreditarea se acorda, la cerere, ziaristilor si institutiilor de presa solicitante.
Legitimatiile de acreditare nu sunt transmisibile si se refera la prezenta fizica a ziaristului în sediul sau
la activitatile autoritatii ori institutiei publice, la care accesul presei este permis.
(2) Acreditarea ziaristilor nu atrage controlul autoritatilor sau institutiilor publice ce au acordat
acreditarea asupra materialelor publicate de ziaristul acreditat.
(3) Participarea ziaristilor la activitatile autoritatilor sau institutiilor publice nu va putea fi limitata ori
restrictionata prin reglementari interne ce exced textului Legii nr. 544/2001.
CAPITOLUL VI
Sanctiuni
Art. 31. - Raspunderea disciplinara a functionarului desemnat pentru aplicarea prevederilor Legii nr.
544/2001 se stabileste conform Statutului functionarilor publici, statutelor speciale sau, dupa caz,
Codului muncii.
Art. 32. - În cazul în care o persoana considera ca dreptul privind accesul la informatiile de interes
public a fost încalcat, aceasta se poate adresa cu reclamatie administrativa conducatorului autoritatii
sau institutiei publice careia i-a fost solicitata informatia.
Art. 33. - Persoana care se considera vatamata în drepturile sale poate depune reclamatia
administrativa prevazuta la art. 32 în termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta a refuzului explicit

sau tacit al angajatilor din cadrul autoritatii sau institutiei publice pentru aplicarea prevederilor Legii nr.
544/2001 si ale prezentelor norme metodologice.
Art. 34. - În cazul în care reclamatia se dovedeste întemeiata, raspunsul la aceasta se transmite
solicitantului care se considera lezat în termen de 15 zile de la depunerea reclamatiei administrative.
Acest raspuns va contine informatiile de interes public solicitate initial si, de asemenea, va mentiona
sanctiunile disciplinare aplicate în cazul functionarului vinovat, în conditiile legii.
Art. 35. - (1) Pentru analiza reclamatiilor administrative ale persoanelor, vizând nerespectarea
prevederilor Legii nr. 544/2001 si ale prezentelor norme metodologice, la nivelul fiecarei autoritati sau
institutii publice se constituie o comisie de analiza privind încalcarea dreptului de acces la informatiile
de interes public.
(2) Comisia de analiza privind încalcarea dreptului de acces la informatiile de interes public va avea
urmatoarele responsabilitati:
a) primeste si analizeaza reclamatiile persoanelor;
b) efectueaza cercetarea administrativa;
c) stabileste daca reclamatia persoanei privind încalcarea dreptului de acces la informatiile de
interes public este întemeiata sau nu;
d) în cazul în care reclam atia este întemeiata, propune aplicarea unei sanctiuni disciplinare pentru
personalul responsabil si comunicarea informatiilor de interes public solicitate. În cazul functionarilor
publici culpabili comisia de analiza va informa despre rezultatul cercetarii administrative comisia de
disciplina a autoritatii sau institutiei publice, care va propune aplicarea unei sanctiuni corespunzatoare,
potrivit legii;
e) redacteaza si trimite raspunsul solicitantului.
Art. 36. - (1) Solicitantul care, dupa primirea raspunsului la reclamatia administrativa, se considera
în continuare lezat în drepturile sale prevazute de lege, poate face plângere la sectia de contencios
administrativ a tribunalului, în termen de 30 de zile de la expirarea termenelor prevazute la art. 7 din
Legea nr. 544/2001.
(2) Scutirea de taxa de timbru pentru plângerea la tribunal si recursul la curtea de apel nu include si
scutirea de la plata serviciilor de copiere a informatiilor de interes public solicitate.
CAPITOLUL VII
Dispozitii finale
Art. 37. - În termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentelor norme metodologice
autoritatile administratiei publice centrale si locale si institutiile publice vor asigura spatiile necesare,
precum si modificarea organigramelor, în vederea punerii în aplicare a prevederilor Legii nr. 544/2001.
Art. 38. - În termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentelor norme metodologice se
vor organiza compartimente de informare si relatii publice si vor fi elaborate reglementarile interne de
organizare si functionare a acestora.
Art. 39. - Informatizarea compartimentelor de informare si relatii publice va fi asigurata de institutiile
si autoritatile publice, pe baza propunerilor aprobate de Guvern, în conditiile art. 24 din Legea nr.
544/2001.
Art. 40. - Anexele nr. 1-6 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

ANEXA Nr. 1
la normele metodologice
CERERE-TIP
- model Denumirea autoritatii sau institutiei publice
...............................
Sediul/Adresa
...............................................................
Data ............................................
Stimate domnule/Stimata doamna

.............................................,
Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind
liberul acces la informatiile de interes public. Doresc sa primesc o copie
de pe urmatoarele documente (petentul este rugat sa enumere cât mai concret
documentele sau informatiile solicitate):
......................................
......................................................................
Doresc ca informatiile solicitate sa îmi fie furnizate, în format
electronic, la urmatoarea adresa de e-mail (optional):
................................... .
Sunt dispus sa platesc taxele aferente serviciilor de copiere a
documentelor solicitate (daca se solicita copii în format scris).
Va multumesc pentru solicitudine,

(semnatura petentului)
Numele si prenumele petentului
..............................................
Adresa ..................................................
Profesia (optional) .....................................
Telefon (optional) ......................................
Fax (optional) ..........................................
ANEXA Nr. 2a)
la normele metodologice
RECLAMATIE ADMINISTRATIVA (1)
- model Denumirea autoritatii sau institutiei publice
...............................
Sediul/Adresa
...............................................................
Data ................................................
Stimate domnule/Stimata doamna
.............................................,
Prin prezenta formulez o reclamatie administrativa, conform Legii nr.
544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, întrucât
la cererea nr. ................ din data de .................. am primit un
raspuns negativ, la data de .................................., într-o
scrisoare semnata
de
...........................................................................
(completati numele respectivului functionar)
Documentele de interes public solicitate erau urmatoarele:
...........................................................................
Documentele solicitate se încadreaza în categoria informatiilor de
interes public, din urmatoarele considerente:
..........................................
..........................................................................
Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi
informatiile de interes public solicitate în scris/în format electronic,

considerând ca dreptul meu la informatie, conform legii, a fost lezat.
Va multumesc pentru solicitudine,
..................................
(semnatura petentului)
Numele si adresa petentului ..............................
Adresa ...................................................
Telefon ..................................................
Fax ......................................................
ANEXA Nr. 2b)
la normele metodologice
RECLAMATIE ADMINISTRATIVA (2)
- model Denumirea autoritatii sau institutiei publice
...............................
Sediul/Adresa
...............................................................
Data ................................................
Stimate domnule/Stimata doamna
.............................................,
Prin prezenta formulez o reclamatie administrativa, conform Legii nr.
544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, întrucât
la cererea nr. ............. din data de ................ nu am primit
informatiile solicitate în termenul legal, stabilit de lege. Documentele de
interes public solicitate erau urmatoarele:
...................................................
Documentele solicitate se încadreaza în categoria informatiilor de
interes public, din urmatoarele considerente:
..........................................
Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi
informatiile de interes public solicitate în scris/în format electronic,
considerând ca dreptul meu la informatie, conform legii, a fost lezat.
Va multumesc pentru solicitudine,
(semnatura petentului)
Numele si adresa petentului .......................
Adresa ............................................
Telefon ...........................................
Fax ...............................................
ANEXA Nr. 3
la normele metodologice
RASPUNS LA CERERE
- model De la:
-----Denumirea autoritatii sau institutiei publice
...............................
Sediul/Adresa
...............................................................
Persoana de contact

.........................................................
Data .....................
Catre:
-----Numele si prenumele petentului
..............................................
Adresa
......................................................................
Stimate domnule/Stimata doamna .................................,
În urma cererii dumneavoastra nr. ............. din data de
...............,prin care, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces
la informatiile de interes public, solicitati o copie de pe urmatoarele
documente: ................
...........................................................................
(1) va trimitem, în anexa la prezenta scrisoare, informatiile
solicitate;
(2) va informam ca informatiile solicitate nu au putut fi identificate
si expediate în termenul initial de 10 zile, urmând sa va parvina în termen
de 30 de zile de la data înregistrarii cererii dumneavoastra;
(3) va informam ca pentru rezolvarea cererii dumneavoastra trebuie sa va
adresati la
...................................................................,
întrucât institutia noastra nu detine informatiile solicitate;
(4) va informam ca informatiile solicitate nu se încadreaza în categoria
informatiilor de interes public, fiind exceptate de la accesul liber al
cetatenilor;
(5) va informam ca informatiile solicitate nu exista în baza de date a
institutiei noastre.
Informatiile solicitate v-au fost furnizate în format electronic, la
urmatoarea adresa de e-mail (optional):
...........................................................................
Taxele aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate sunt
urmatoarele (când este cazul):
............................................... .
Al dumneavoastra,
..............................
(semnatura functionarului)

ANEXA Nr. 4
la normele metodologice
RASPUNS LA RECLAMATIE
- model De la:
-----Denumirea autoritatii sau institutiei publice
...............................
Sediul/Adresa
...............................................................

Persoana de contact
.........................................................
Data .....................
Catre:
-----Numele si prenumele petentului
..............................................
Adresa
......................................................................
Stimate domnule/Stimata doamna .................................,
În urma reclamatiei dumneavoastra nr. .......................... din
data de ......................., conform Legii nr. 544/2001 privind liberul
acces la informatiile de interes public, dupa raspunsul negativ
primit/întârzierea raspunsului la cererea nr. .............. din data de
.............., prin care,conform legii sus-mentionate, solicitati
documentele de mai jos: ............. .
...........................................................................
va informam ca decizia de a nu primi (la termen) documentele solicitate:
(1) se încadreaza în prevederile legii, fiind vorba despre informatii
exceptate de la accesul liber al cetatenilor;
(2) nu se încadreaza în prevederile legii, fiind o eroare a unui
functionar. Va asiguram, cu scuzele noastre, ca informatiile de interes
public solicitate va vor fi transmise în termenul legal de 15 zile.
Functionarul vinovat pentru decizia eronata în ceea ce va priveste a fost
sanctionat cu
...........................................................................
Al dumneavoastra,
.................................
(semnatura conducatorului
autoritatii sau institutiei
publice)

ANEXA Nr. 5
la normele metodologice
REGISTRU
pentru înregistrarea cererilor si raspunsurilor privind accesul
la informatiile de interes public
- model +-------------------------------------------------------------------------¦Nr. si ¦
Numele
¦
¦
¦ Nr.
si

¦ data ¦ si prenumele ¦Informatiile solicitate¦
Raspunsul*)
¦
data
¦
¦cererii¦solicitantului¦
¦
¦raspunsului¦
+-------+--------------+-----------------------+-------------------+------+-------+--------------+-----------------------+-------------------+------+-------+--------------+-----------------------+-------------------+------+-------+--------------+-----------------------+-------------------+------+-------+--------------+-----------------------+-------------------+------+-------+--------------+-----------------------+-------------------+------+-------+--------------+-----------------------+-------------------+------+-------+--------------+-----------------------+-------------------+------+-------+--------------+-----------------------+-------------------+------+-------+--------------+-----------------------+-------------------+------+-------+--------------+-----------------------+-------------------+------+-------+--------------+-----------------------+-------------------+------+--------------------------------------------------------------------------

*) Dupa caz: Da, acces liber; Termen de 30 de zile; Trimis la ............... (alta institutie); Nu,
informatie exceptata; Nu, informatie inexistenta.
ANEXA Nr. 6
la normele metodologice
C ADRU ORIENTATIV
pentru elaborarea raportului anual de activitate al autoritatii
sau institutiei publice
Un raport de activitate va trebui sa prezinte urmatoarele elemente standard:
1. misiunea autoritatii sau institutiei publice, precum si obiectivele care trebuia atinse în perioada de
raportare;
2. indici de performanta, cu prezentarea gradului de realizare a acestora;
3. scurta prezentare a programelor desfasurate si a modului de raportare a acestora la obiectivele
autoritatii sau institutiei publice;
4. raportarea cheltuielilor, defalcate pe programe;
5. nerealizari, cu mentionarea cauzelor acestora (acolo unde este cazul);
6. propuneri pentru remedierea deficientelor.

Parlamentul României
Fisa act
Promulgat prin
Decret nr. 66/2003</

Lege nr. 52/2003
din 21/01/2003
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 70 din 03/02/2003

privind transparenta decizionala în administratia
publica

Parlamentul României adopta prezenta lege.
CAPITOLUL I
Dispozitii generale
Art. 1. - (1) Prezenta lege stabileste regulile procedurale minimale aplicabile pentru asigurarea
transparentei decizionale în cadrul autoritatilor administratiei publice centrale si locale, alese sau
numite, precum si al altor institutii publice care utilizeaza resurse financiare publice, în raporturile
stabilite între ele cu cetatenii si asociatiile legal constituite ale acestora.
(2) Legea are drept scop:
a) sa sporeasca gradul de responsabilitate a administratiei publice fata de cetatean, ca beneficiar al
deciziei administrative;
b) sa stimuleze participarea activa a cetatenilor în procesul de luare a deciziilor administrative si în
procesul de elaborare a ac telor normative;
c) sa sporeasca gradul de transparenta la nivelul întregii administratii publice.
Art. 2. - Principiile care stau la baza prezentei legi sunt urmatoarele:
a) informarea în prealabil, din oficiu, a persoanelor asupra problemelor de interes public care
urmeaza sa fie dezbatute de autoritatile administratiei publice centrale si locale, precum si asupra
proiectelor de acte normative;
b) consultarea cetatenilor si a asociatiilor legal constituite, la initiativa autoritatilor publice, în
procesul de elaborare a proiectelor de acte normative;
c) participarea activa a cetatenilor la luarea deciziilor administrative si în procesul de elaborare a
proiectelor de acte normative, cu respectarea urmatoarelor reguli:
1. sedintele au toritatilor si institutiilor publice care fac obiectul prezentei legi sunt publice, în conditiile
legii;
2. dezbaterile vor fi consemnate si facute publice;
3. minutele acestor sedinte vor fi înregistrate, arhivate si facute publice, în conditiile legii.
Art. 3. - În sensul prezentei legi, termenii de mai jos se definesc astfel:
a) act normativ - actul emis sau adoptat de o autoritate publica, cu aplicabilitate generala;
b) luarea deciziei - procesul deliberativ desfasurat de autoritatile publice;
c) elaborarea de acte normative - procedura de redactare a unui proiect de act normativ anterior
supunerii spre adoptare;
d) recomandare - orice punct de vedere, sugestie, propunere sau opinie, exprimata verbal sau în
scris, primita de catre autoritatile publice de la orice persoana interesata în procesul de luare a
deciziilor si în procesul de elaborare a actelor normative;
e) obligatia de transparenta - obligatia autoritatilor administratiei publice de a informa si de a supune
dezbaterii publice proiectele de acte normative, de a permite accesul la luarea deciziilor administrative
si la minutele sedintelor publice;
f) asociatie legal constituita - orice organizatie civica, sindicala, patronala sau orice alt grup asociativ
de repr ezentare civica;
g) minuta - documentul scris în care se consemneaza în rezumat punctele de vedere exprimate de
participanti la o sedinta, precum si rezultatul dezbaterilor;
h) ordine de precadere - ordinea care determina prioritatea participarii la sedintele publice, în raport
cu interesul manifestat fata de subiectul sedintei;
i) sedinta publica - sedinta desfasurata în cadrul autoritatilor administratiei publice si la care are
acces orice persoana interesata.
Art. 4. - Autoritatile administratiei publice obligate sa respecte dispozitiile prezentei legi sunt:
a) autoritatile administratiei publice centrale: ministerele, alte organe centrale ale administratiei
publice din subordinea Guvernului sau a ministerelor, serviciile publice descentralizate ale acestora,
precum si autoritatile administrative autonome;
b) autoritatile administratiei publice locale: consiliile judetene, consiliile locale, primarii, institutiile si
serviciile publice de interes local sau judetean.
Art. 5. - Prevederile prezentei legi nu se aplica procesului de elaborare a actelor normative si
sedintelor în care sunt prezentate informatii privind:
a) apararea nationala, siguranta nationala si ordinea publica, interesele strategice economice si
politice ale tarii, precum si deliberarile autoritatilor, daca fac parte din categoria informatiilor clasificate,
potrivit legii;

b) valorile, termenele de realizare si datele tehnico-economice ale activitatilor comerciale sau
financiare, daca publicarea acestora aduce atingere principiului concurentei loiale, potrivit legii;
c) datele personale, potrivit legii.
CAPITOLUL II
Proceduri privind participarea cetatenilor si a asociatiilor legal
constituite la procesul de elaborare a actelor normative si la
pro cesul de luare a deciziilor
SECTIUNEA 1
Dispozitii privind participarea la procesul de elaborare
a actelor normative
Art. 6. - (1) În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea
administratiei publice are obligatia sa publice un anunt referitor la aceasta actiune în site-ul propriu,
sa-l afiseze la sediul propriu, într-un spatiu accesibil publicului, si sa-l transmita catre mass-media
centrala sau locala, dupa caz. Autoritatea administratiei publice va transmite proiectele de acte
normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informatii.
(2) Anuntul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunostinta publicului, în
conditiile alin. (1), cu cel putin 30 de zile înainte de supunerea spre analiza, avizare si adoptare de
catre autoritatile publice. Anuntul va cuprinde o nota de fundamentare, o expunere de motive sau,
dupa caz, un referat de aprobare privind necesitatea adoptarii actului normativ propus, textul complet
al proiectului actului respectiv, precum si termenul limita, locul si modalitatea în care cei interesati pot
trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ.
(3) Anuntul referitor la el aborarea unui proiect de act normativ cu relevanta asupra mediului de
afaceri se transmite de catre initiator asociatiilor de afaceri si altor asociatii legal constituite, pe
domenii specifice de activitate, în termenul prevazut la alin. (2).
(4) La publicarea anuntului autoritatea administratiei publice va stabili o perioada de cel putin 10 zile
pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus
dezbaterii publice.
(5) Conducatorul autoritatii publi ce va desemna o persoana din cadrul institutiei, responsabila pentru
relatia cu societatea civila, care sa primeasca propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate
cu privire la proiectul de act normativ propus.
(6) Proiectul de act normati v se transmite spre analiza si avizare autoritatilor publice interesate
numai dupa definitivare, pe baza observatiilor si propunerilor formulate potrivit alin. (4).
(7) Autoritatea publica în cauza este obligata sa decida organizarea unei întâlniri în care sa se
dezbata public proiectul de act normativ, daca acest lucru a fost cerut în scris de catre o asociatie
legal constituita sau de catre o alta autoritate publica.
(8) În toate cazurile în care se organizeaza dezbateri publice, acestea trebuie sa se desfasoare în
cel mult 10 zile de la publicarea datei si locului unde urmeaza sa fie organizate. Autoritatea publica în
cauza trebuie sa analizeze toate recomandarile referitoare la proiectul de act normativ în discutie.
(9) În cazul reglementarii unei situatii care, din cauza circumstantelor sale exceptionale, impune
adoptarea de solutii imediate, în vederea evitarii unei grave atingeri aduse interesului public,
proiectele de acte normative se supun adoptarii în procedura de urgenta prevazuta de reglementarile
în vigoare.

SECTIUNEA a 2 -a
Dispozitii privind participarea la procesul de luare a deciziilor
Art. 7. - (1) Participarea persoanelor interesate la lucrarile sedintelor publice se va face în
urmatoarele conditii:
a) anuntul privind sedinta publica se afiseaza la sediul autoritatii publice, inserat în site-ul propriu si
se transmite catre mass-media, cu cel putin 3 zile înainte de desfasurare;
b) acest anunt trebuie adus la cunostinta cetatenilor si a asociatiilor legal constituite care au
prezentat sugestii si propuneri în scris, cu valoare de recomandare, referitoare la unul dintre domeniile
de interes public care urmeaza sa fie abordat în sedinta publica;
c) anuntul va contine data, ora si locul de desfasurare a sedintei publice, precum si ordinea de zi.

(2) Difuzarea anuntului si invitarea speciala a unor persoane la sedinta publica sunt în sarcina
responsabilului desemnat pentru relatia cu societatea civila.
(3) Participarea persoanelor interesate la sedintele publice se va face în limita locurilor disponibile în
sala de sedinte, în ordinea de precadere data de interesul asociatiilor legal constituite în raport cu
subiectul sedintei publice, stabilita de persoana care prezideaza sedinta publica.
(4) Ordinea de precadere nu poate limita accesul massmedia la sedintele publice.
Art. 8. - Persoana care prezideaza sedinta publica ofera invitatilor si persoanelor care participa din
proprie initiativa posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi.
Art. 9. - (1) Adoptarea deciziilor administrative tine de competenta exclusiva a autoritatilor publice.
(2) Punctele de vedere exprimate în cadrul sedintelor publice de persoanele mentionate la art. 8 au
valoare de recomandare.
Art. 10. - Minuta sedintei publice, incluzând si votul fiecarui membru, cu exceptia cazurilor în care sa hotarât vot secret, va fi afisata la sediul autoritatii publice în cauza si publicata în site -ul propriu.
Art. 11. - (1) Autoritatile publice prevazute la art. 4 sunt obligate sa elaboreze si sa arhiveze
minutele sedintelor publice. Atunci când se considera necesar, sedintele publice pot fi înregistrate.
(2) Înregistrarile sedintelor publice, cu exceptia celor prevazute la art. 6, vor fi facute publice, la
cerere, în conditiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.
Art. 12. - (1) Autoritatile publice prevazute la art. 4 sunt obligate sa întocmeasca si sa faca public un
raport anual privind transparenta decizionala, care va cuprinde cel putin urmatoarele elemente:
a) numarul total al recomandarilor primite;
b) numarul total al recomandarilor incluse în proiectele de acte normative si în continutul deciziilor
luate;
c) numarul participantilor la sedintele publice;
d) numarul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte normative;
e) situatia cazurilor în care autoritatea publica a fost actionata în justitie pentru nerespectarea
prevederilor prezentei legi;
f) evaluarea proprie a parteneriatului cu cetatenii si asociatiile legal constituite ale acestora;
g) numarul sedintelor care nu au fost publice si motivatia restrictionarii accesului.
(2) Raportul anual privind transparenta decizionala va fi facut public în site-ul propriu, prin afisare la
sediul propriu într-un spatiu accesibil publicului sau prin prezentare în sedinta publica.
CAPITOLUL III
Sanctiuni
Art. 13. - (1) Orice persoana care se considera vatamata în drepturile sale, prevazute de prezenta
lege, poate face plângere în conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990 , cu modificarile si
completarile ulterioare.
(2) Plângerea si recursul se judeca în procedura de urgenta si sunt scutite de taxa de timbru.
Art. 14. - Constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza, potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999
privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, sau, dupa caz, potrivit
legislatiei muncii, fapta functionarului care, din motive contrare legii, nu permite accesul persoanelor la
sedintele publice sau împiedica implicarea persoanelor interesate în procesul de elaborare a actelor
normative de interes public, în conditiile prezentei legi.
Art. 15. - Persoanele care asista la sedintele publice, invitate sau din proprie initiativa, trebuie sa
respecte regulamentul de organizare si functionare a autoritatii publice. În cazul în care presedintele
de sedinta constata ca o persoana a încalcat regulamentul, va dispune avertizarea si, în ultima
instanta, evacuarea acesteia.

CAPITOLUL IV
Dispozitii finale
Art. 16. - (1) Prezenta lege intra în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicarii în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
(2) La data intrarii în vigoare a prezentei legi orice dispozitii contrare se abroga.
Art. 17. - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, autoritatile publice si
celelalte persoane juridice prevazute la art. 4 sunt obligate sa îsi modifice regulamentul de organizare
si functionare în conformitate cu prevederile prezentei legi.

Aceasta lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 19 decembrie 2002, cu respectarea
prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.
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Parlamentul României adopta prezenta lege.
CAPITOLUL I
Dispozitii generale
SECTIUNEA 1
Principii
Art. 1. - Scopul prezentei l egi este protectia informatiilor clasificate si a surselor confidentiale ce
asigura acest tip de informatii. Protejarea acestor informatii se face prin instituirea sistemului national
de protectie a informatiilor.
Art. 2. - (1) Dreptul de a avea acces la informatiile de interes public este garantat prin lege.
(2) Accesul la informatiile clasificate este permis numai în cazurile, în conditiile si prin respectarea
procedurilor prevazute de lege.
Atacat prin Decizie nr. 205/2004

Art. 3. - Nici o prevedere a prezentei legi nu va putea fi interpretata în sensul limitarii accesului la
informatiile de interes public sau al ignorarii Constitutiei, a Declaratiei Universale a Drepturilor Omului,
a pactelor si a celorlalte tratate la care România este parte, referitoare la dreptul de a primi si raspândi
informatii.
Atacat prin Decizie nr. 205/2004

Art. 4. - Principalele obiective ale protectiei informatiilor clasificate sunt:
a) protejarea informatiilor clasificate împotriva actiunilor de spionaj, compromitere sau acces
neautorizat, alterarii sau modificarii continutului acestora, precum si împotriva sabotajelor ori
distrugerilor neautorizate;
b) realizarea securitatii sistemelor informatice si de transmitere a informatiilor clasificate.
Art. 5. - Masurile ce decurg din aplicarea legii sunt destinate:
a) sa previna accesul neautoriza t la informatiile clasificate;
b) sa identifice împrejurarile, precum si persoanele care, prin actiunile lor, pot pune în pericol
securitatea informatiilor clasificate;
c) sa garanteze ca informatiile clasificate sunt distribuite exclusiv persoanel or îndreptatite, potrivit
legii, sa le cunoasca;
d) sa asigure protectia fizica a informatiilor, precum si a personalului necesar protectiei informatiilor
clasificate.
Art. 6. - (1) Standardele nationale de protectie a informatiilor clasificate sunt obligatorii si se
stabilesc de catre Serviciul Român de Informatii numai cu acordul Autoritatii Nationale de Securitate.
(2) Standardele la care se refera alin. (1) vor fi în concordanta cu interesul national, precum si cu
criteriile si recomandarile NATO.
(3) În cazul unui conflict între normele interne privind protectia informatiilor clasificate si normele
NATO, în aceasta materie vor avea prioritate normele NATO.
Art. 7. - (1) Persoanele care vor avea acces la informatii clasificate secrete de stat vor fi verificate, în
prealabil, cu privire la onestitatea si profesionalismul lor, referitoare la utilizarea acestor informatii.

(2) Pentru candidatii la functii publice ce implica lucrul cu asemenea informatii, precum si
competenta de a autoriza accesul la astfel de informatii, verificarea este anterioara numirii în acele
functii si se solicita obligatoriu de autoritatea de învestire.
(3) Procedurile de verificare sunt cele obligatorii pentru persoanele care lucreaza în cadrul Autoritatii
Nationale de Securitate, care gestioneaza informatii NATO, potrivit echivalentelor nivelurilor de
secretizare prevazute prin prezenta lege.
Art. 8. - Personalul anume desemnat pentru realizarea protectiei informatiilor clasificate se include
într-un sistem permanent de pregatire si perfectionare, la intervale regulate, potrivit standardelor
nationale de protectie.
Art. 9. - Protectia informatiilor clasificate vizeaza:
a) protectia juridica;
b) protectia prin masuri procedurale;
c) protectia fizica;
d) protectia personalului care are acces la informatiile clasificate ori este desemnat sa asigure
securitatea acestora;
e) protectia surselor generatoare de informatii.
Art. 10. - (1) Institutiile care detin sau utilizeaza informatii clasificate vor tine un registru de evidenta
a autorizatiilor acordate personalului, sub semnatura.
(2) Fiecare autorizatie se reverifica ori de câte ori este necesar sa se garanteze ca este conforma
standardelor aplicabile functiei pe care respectivele persoane o ocupa.
(3) Reverificarea autorizatiei este obligatorie si constituie o prioritate ori de câte ori apar indicii ca
mentinerea acesteia nu mai este compatibila cu interesele de securitate.
Art. 11. - Accesul în cladirile si infrastructurile informatice în care se desfasoara activitati cu
informatii clasificate ori sunt pastrate sau stocate informatii cu acest caracter este permis numai în
cazuri autorizate.
Art. 12. - Standardele de protectie a informatiilor clasificate, încredintate persoanelor ori
organizatiilor din afara structurilor guvernamentale, vor fi neconditionat compatibile cu cele stabilite
pentru aceste structuri.
Art. 13. - Solicitarea certificatului de securitate pentru persoanele cu atributii nemijlocite în domeniul
protectiei informatiilor clasificate este obligatorie.
Art. 14. - Consiliul Suprem de Aparare a Tarii asigura coordonarea la nivel national a tuturor
programelor de protectie a informatiilor clasificate.
SECTIUNEA a 2 -a
Definitii
Art. 1 5. - În sensul prezentei legi, urmatorii termeni se definesc astfel:
a) informatii - orice documente, date, obiecte sau activitati, indiferent de suport, forma, mod de
exprimare sau de punere în circulatie;
b) informatii clasificate - informatiile, datele, documentele de interes pentru securitatea nationala,
care, datorita nivelurilor de importanta si consecintelor care s-ar produce ca urmare a dezvaluirii sau
diseminarii neautorizate, trebuie sa fie protejate;
c) clasele de secretizare sunt: secrete de stat si secrete de serviciu;
d) informatii secrete de stat - informatiile care privesc securitatea nationala, prin a caror divulgare se
pot prejudicia siguranta nationala si apararea tarii;
e) informatii secrete de serviciu - informatiile a caror divulgare este de natura sa determine prejudicii
unei persoane juridice de drept public sau privat;
f) nivelurile de secretizare se atribuie informatiilor clasificate din clasa secrete de stat si sunt:
- strict secret de importanta deosebita - informatiile a caror divulgare neautorizata este de natura sa
produca daune de o gravitate exceptionala securitatii nationale;
- strict secrete- informatiile a caror divulgare neautorizata este de natura sa produca daune grave
securitatii nationale;
- secrete - informatiile a caror divulgare neautorizata este de natura sa produca daune securitatii
nationale;
g) protectie juridica - ansamblul normelor constitutionale si al celorlalte dispozitii legale în vigoare,
care reglementeaza protejare a informatiilor clasificate;
h) protectie prin masuri procedurale - ansamblul reglementarilor prin care emitentii si detinatorii de
informatii clasificate stabilesc masurile interne de lucru si de ordine interioara destinate realizarii
protectiei informatiilor;

i) protectie fizica - ansamblul activitatilor de paza, securitate si aparare, prin masuri si dispozitive de
control fizic si prin mijloace tehnice, a informatiilor clasificate;
j) protectia personalului - ansamblul verificarilor si masurilor destinate persoanelor cu atributii de
serviciu în legatura cu informatiile clasificate, spre a preveni si înlatura riscurile de securitate pentru
protectia informatiilor clasificate;
k) certificate de securitate - documentele care atesta verificarea si acreditarea persoanei de a
detine, de a avea acces si de a lucra cu informatii clasificate.
CAPITOLUL II
Informatii secrete de stat
Art. 16. - Protectia informatiilor secrete de stat este o obligatie ce revine persoanelor autorizate care
le emit, le gestioneaza sau care intra în posesia acestora.
Art. 17. - În categoria informatiilor secrete de stat sunt cuprinse informatiile care reprezinta sau care
se refera la:
a) sistemul de aparare a tarii si elementele de baza ale acestuia, operatiile militare, tehnologiile de
fabricatie, caracteristicile armamentului si tehnicii de lupta utilizate exclusiv în cadrul elementelor
sistemului national de aparare;
b) planurile, precum si dispozitivele militare, efectivele si misiunile fortelor angajate;
c) cifrul de stat si alte elemente criptologice stabilite de autoritatile publice competente, precum si
activitatile în legatura cu realizarea si folosirea acestora;
d) organizarea sistemelor de protectie si aparare a obiectivelor, sectoarelor si la retelele de
calculatoare speciale si militare, inclusiv la mecanismele de securitate a acestora;
e) datele, schemele si programele referitoare la sistemele de comunicatii si la retelele de
calculatoare speciale si militare, inclusiv la meca nismele de securitate a acestora;
f) activitatea de informatii desfasurata de autoritatile publice stabilite prin lege pentru apararea tarii si
siguranta nationala;
g) mijloacele, metodele, tehnica si echipamentul de lucru, precum si sursele de informatii specifice,
folosite de autoritatile publice care desfasoara activitate de informatii;
h) hartile, planurile topografice, termogramele si înregistrarile aeriene de orice tip, pe care sunt
reprezentate elemente de continut sau obiective clasifica te secrete de stat;
i) studiile, prospectiunile geologice si determinarile gravimetrice cu densitate mai mare de un punct
pe kilometru patrat, prin care se evalueaza rezervele nationale de metale si minereuri rare, pretioase,
disperse si radioactive, precum si datele si informatiile referitoare la rezervele materiale, care sunt în
competenta Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat;
j) sistemele si planurile de alimentare cu energie electrica, energie termica, apa si alti agenti
necesari functionarii obiectivelor clasificate secrete de stat;
k) activitatile stiintifice, tehnologice sau economice si investitiile care au legatura cu siguranta
nationala ori cu apararea nationala sau prezinta importanta deosebita pentru interesele economice si
tehnico-stiintifice ale României;
l) cercetarile stiintifice în domeniul tehnologiilor nucleare, în afara celor fundamentale, precum si
programele pentru protectia si securitatea materialelor si a instalatiilor nucleare;
m) emiterea, imprimarea bancnotelor si baterea monedelor metalice, machetele emisiunilor
monetare ale Bancii Nationale a României si elementele de siguranta ale însemnelor monetare pentru
depistarea falsurilor, nedestinate publicitatii, precum si imprimarea si tiparirea hârtiilor de valoare de
natura titlurilor de stat, a bonurilor de tezaur si a obligatiunilor de stat;
n) relatiile si activitatile externe ale statului român, care, potrivit legii, nu sunt destinate publicitatii,
precum si informatiile altor state sau organizatii internationale, fata de care, prin tratate ori întelegeri
internationale, statul român si-a asumat obligatia de protectie.
Modificat de articolul 1 din Ordonanta de urgenta nr. 16/2005

Art. 18. - (1) Informatiile secrete de stat se clasifica pe niveluri de secretizare, în functie de
importanta valorilor protejate.
(2) Nivelurile de secretizare atribuite informatiilor din clasa secrete de stat sunt:
a) strict secret de importanta deosebita;
b) strict secret;
c) secret.

Art. 19. - Sunt împuterniciti sa atribuie unul dintre nivelurile de secretizare a informatiilor cu prilejul
elaborarii lor:
a) pentru informatiile strict secrete de importanta deosebita:
1. Presedintele României;
2. presedintele Senatului si presedintele Camerei Deputatilor;
3. membrii Consiliului Suprem de Aparare a Tarii;
4. primul-ministru;
5. membrii Guvernului si secretarul general al Guvernului;
6. guvernatorul Bancii Nationale a României;
7. directorii serviciilor nationale de informatii;
8. directorul Serviciului de Protectie si Paza;
9. directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale;
10. secretarul general al Senatului si secretarul general al Camerei Deputatilor;
11. presedintele Institutului National de Statistica;
12. directorul Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat;
13. alte autoritati împuternicite de Presedintele României sau de primul-ministru;
b) pentru informatiile strict secrete - împuternicitii prevazuti la lit. a), precum si functionarii cu rang de
secr etar de stat, potrivit competentelor materiale ale acestora;
c) pentru informatiile secrete - împuternicitii prevazuti la lit. a) si b), precum si functionarii superiori
cu rang de subsecretar de stat, secretar general ori director general, potrivit competentelor materiale
ale acestora.
Art. 20. - Orice persoana fizica sau juridica româna poate face contestatie la autoritatile care au
clasificat informatia respectiva, împotriva clasificarii informatiilor, duratei pentru care acestea au fost
clasificate, precum si împotriva modului în care s-a atribuit un nivel sau altul de secretizare.
Contestatia va fi solutionata în conditiile legii contenciosului administrativ.
Art. 21. - (1) În subordinea Guvernului se organizeaza Oficiul Registrului National al Informatiilor
Secrete de Stat.
(2) Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat organizeaza evidenta listelor si a
informatiilor din aceasta categorie si a termenelor de mentinere în nivelurile de clasificare, a
personalului verifi cat si avizat pentru lucrul cu informatiile secrete de stat, a registrelor de autorizari
mentionate la art. 10.
Art. 22. - (1) Autoritatile publice întocmesc liste proprii cuprinzând categoriile de informatii secrete
de stat în domeniile lor de activitate.
(2) Listele cuprinzând informatiile secrete de stat pe niveluri de secretizare, elaborate sau detinute
de autoritatile ori de institutiile publice, se aproba si se actualizeaza prin hotarâre a Guvernului.
(3) Hotarârile Guvernului privind aprobarea listelor cuprinzând informatiile secrete de stat se
comunica Serviciului Român de Informatii, Serviciului de Informatii Externe si, dupa caz, celorlalte
structuri informative carora le revin, potrivit legii, sarcini de organizare a masurilor specializate de
protectie.
Art. 23. - (1) Institutiile detinatoare de informatii secrete de stat poarta raspunderea elaborarii si
aplicarii masurilor procedurale de protectie fizica si protectie a personalului care are acces la
informatiile din aceasta categorie.
(2) Masurile mentionate la alin. (1) vor fi conforme standardelor nationale de protectie a informatiilor
clasificate.
Art. 24. - (1) Documentele cuprinzând informatii secrete de stat vor purta pe fiecare pagina nivelul
de secretizare, precum si mentiunea "personal", când sunt destinate unor persoane determinate.
(2) Prin hotarâre a Guvernului vor fi stabilite regulile de identificare si marcare, inscriptionarile si
mentiunile obligatorii pe documentele secrete de stat, în functie de nivelurile de secretizare, cerintele
de evidenta a numerelor de exemplare si a destinatarilor, termenele si regimul de pastrare, interdictiile
de reproducere si circulatie.
(3) Încadrarea informatiilor secrete de stat în unul dintre nivelurile prevazute la art. 15 lit. f), precum
si normele privind masurile minime de protectie în cadrul fiecarui nivel se stabilesc prin hotarâre a
Guvernului.
(4) Informatiile clasificate potrivit art. 15 lit. f) pot fi declasificate prin hotarâre a Guvernului, la
solicitarea motivata a emitentului.
(5) Se interzice clasificarea ca secrete de stat a informatiilor, datelor sau documentelor în scopul
ascunderii încalcarilor legii, erorilor administrative, limitarii accesului la informatiile de interes public,
restrângerii ilegale a exercitiului unor drepturi ale vreunei persoane sau lezarii altor interese legitime.
(6) Nu pot fi clasificate ca secrete de stat informatiile, datele sau documentele referitoare la o
cercetare stiintifica fundamentala care nu are o legatura justificata cu securitatea nationala.

(7) Autoritatile publice care elaboreaza ori lucreaza cu informatii secrete vor întocmi un ghid pe baza
caruia se va realiza o clasificare corecta si uniforma a informatiilor secrete de stat, în stricta
conformitate cu legea.
(8) Ghidul se aproba personal si în scris de functionarul superior autorizat sa clasifice informatiile
secrete de stat.
(9) Persoanele autorizate care copiaza, extrag sau reproduc în rezumat continutul unor documente
secrete vor aplica pe noul document rezultat mentiunile aflate pe documentul original.
(10) Declasificarea ori trecerea la un nivel inferior de clasificare este realizata de persoanele sau
autoritatile publice competente sa aprobe clasificarea si nivelul de secretizare a informatiilor
respective.
Art. 25. - (1) Coordonarea generala a activitatii si controlul masurilor privitoare la protectia
informatiilor secrete de stat se realizeaza de catre unitatea specializata din cadrul Serviciului Român
de Informatii.
(2) Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne, Ministerul Justitiei, Serviciul Român de
Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Protectie si Paza si Serviciul de Telecomunicatii
Speciale stabilesc, pentru domeniile lor de activitate s i responsabilitate, structuri si masuri proprii
privind coordonarea si controlul activitatilor referitoare la protectia informatiilor secrete de stat, potrivit
legii.
(3) Coordonarea activitatii si controlul masurilor privitoare la protectia informatiilor secrete de stat
pentru Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale si Administratia Nationala a Rezervelor de
Stat se realizeaza de structura specializata a Ministerului Apararii Nationale.
(4) Parlamentul, Administratia Prezidentiala, Guvernul si Consiliul Suprem de Aparare a Tarii
stabilesc masuri proprii privind protectia informatiilor secrete de stat, potrivit legii. Serviciul Român de
Informatii asigura acestor institutii asistenta de specialitate.
(5) Protectia informatiilor nedestinate publicitatii, transmise României de alte state sau de organizatii
internationale, precum si accesul la informatiile acestora se realizeaza în conditiile stabilite prin
tratatele internationale sau întelegerile la care România este parte.
Art. 26. - (1) Pentru reprezentantele României în strainatate coordonarea activitatii si controlul
masurilor privitoare la protectia informatiilor secrete de stat se realizeaza de Serviciul de Informatii
Externe în conditiile prezentei legi.
(2) Coordonarea si co ntrolul masurilor referitoare la protectia informatiilor secrete de stat privind
activitatea specifica a atasatilor militari din cadrul misiunilor diplomatice ale României si a
reprezentantilor militari pe lânga organismele internationale se realizeaza de catre structura
specializata a Ministerului Apararii Nationale.
Art. 27. - Autoritatea Nationala de Securitate exercita atributii de reglementare, autorizare si control
privind protectia informatiilor clasificate NATO, în conditiile stabilite prin lege.
Art. 28. - (1) Accesul la informatii secrete de stat este permis numai în baza unei autorizatii scrise,
eliberate de conducatorul persoanei juridice care detine astfel de informatii, dupa notificarea prealabila
la Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat.
(2) Autorizatia se elibereaza pe niveluri de secretizare, prevazute la art. 15 lit. f), în urma verificarilor
efectuate cu acordul scris al persoanei în cauza asupra acesteia. Persoanele juridice, cu exceptia
celor prevazute la art. 25 alin. (2) si (3), notifica Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de
Stat eliberarea autorizatiei de acces.
(3) Accesul la informatiile clasificate NATO se face în baza eliberarii de catre Autoritatea Nationala
de Securitate a autorizatiilor si certificatelor de securitate, dupa efectuarea verificarilor de securitate de
catre institutiile abilitate.
(4) Durata de valabilitate a autorizatiei este de pâna la 4 ani; în aceasta perioada verificarile pot fi
reluate oricând.
(5) Neacordarea autorizatiei sau retragerea motivata a acesteia determina de drept interdictia de
acces la informatii secrete de stat.
Art. 29. - Conducatorii agentilor economici sau ai altor persoane juridice de drept privat, precum si
persoanele fi zice carora le-au fost încredintate informatii secrete de stat, în cadrul raporturilor de
colaborare, au obligatia sa respecte prevederile legale privind protectia acestora.
Art. 30. - Accesul cetatenilor straini, al cetatenilor români care au si cetatenia altui stat, precum si al
persoanelor apatride la informatiile secrete de stat si în locurile în care se desfasoara activitati si se
expun obiecte sau se executa lucrari din aceasta categorie este permis numai în situatiile si în
conditiile stabilite prin tratatele internationale la care România este parte sau prin hotarâre a
Guvernului.

CAPITOLUL III
Informatii secrete de serviciu
Art. 31. - (1) Informatiile secrete de serviciu se stabilesc de conducatorul persoanei juridice, pe baza
normelor prevazute prin hotarâre a Guvernului.
(2) Informatiile prevazute la alin. (1) vor purta pe fiecare pagina si mentiunea "personal", când sunt
destinate strict unor persoane anume determinate.
(3) Dispozitiile art. 28 se aplica în mod corespunzator în domeniul informatiilor secrete de serviciu.
(4) Neglijenta în pastrarea informatiilor secrete de serviciu atrage, potrivit legii penale, raspunderea
persoanelor vinovate.
Art. 32. - Conducatorii autoritatilor si institutiilor publice, ai agentilor economici cu capital integral sau
partial de stat si ai altor persoane juridice de drept public ori privat sunt obligati sa stabileasca
informatiile care constituie secrete de serviciu si regulile de protectie a acestora, sa coordoneze
activitatea si sa controleze masurile privitoare la pastrarea secretului de serviciu, potrivit
competentelor, în conformitate cu normele stabilite prin hotarâre a Guvernului.
Art. 33. - Este interzisa clasificarea ca secrete de serviciu a informatiilor care, prin natu ra sau
continutul lor, sunt destinate sa asigure informarea cetatenilor asupra unor probleme de interes public
sau personal, pentru favorizarea ori acoperirea eludarii legii sau obstructionarea justitiei.
CAPITOLUL IV
Atributiile Serviciului Român de Informatii
Art. 34. - În vederea coordonarii activitatii si exercitarii controlului asupra masurilor privitoare la
protectia informatiilor clasificate din sfera sa de competenta, Serviciul Român de Informatii are
urmatoarele atributii principale:
a) elaboreaza, în colaborare cu autoritatile publice, standardele nationale pentru informatiile
clasificate si obiectivele de implementare a acestora;
b) supravegheaza actiunile întreprinse de autoritatile publice pentru aplicarea prevederilor prezentei
legi;
c) acorda aviz de specialitate asupra programelor de prevenire a scurgerilor de informatii clasificate,
întocmite de autoritatile si institutiile publice, regiile autonome si societatile comerciale detinatoare de
asemenea informatii;
d) verifica modul în care sunt respectate si aplicate normele legale privind protectia informatiilor
clasificate de catre autoritatile si institutiile publice;
e) realizeaza la fata locului verificari si revizuiri de programe care vizeaza protectia informatiilor
clasificate;
f) conlucreaza cu Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat si cu Autoritatea
Nationala de Securitate în toate problemele privind aplicarea prezentei legi;
g) acorda sprijin pentru stabilirea obiectivelor si a locurilor care prezinta importanta deosebita pentru
protectia informatiilor clasificate, la cererea conducatorilor autoritatilor si institutiilor publice, a agentilor
economici si a persoanelor juridice de drept privat, si supune spre aprobare Guvernului evidenta
centralizata a acestora;
h) organizeaza si raspunde, potrivit dispozitiilor legale, de colectarea, transportul si distribuirea în
tara a corespondentei cu caracter secret de stat si a corespondentei oficiale cu caracter secret de
serviciu;
i) analizeaza si stabileste masurile în legatura cu reclamatiile sau cu sugestiile legate de modul în
care sunt aplicate programele de protectie a informatiilor clasificate;
j) constata nerespectarea normelor privind protectia informatiilor clasificate si aplica sanctiunile
contraventionale prevazute de lege, iar atunci când faptele constituie infractiuni, sesizeaza organele
de urmarire penala.
Art. 35. - Serviciul Român de Informatii este obligat sa informeze Parlamentul si Consiliul Suprem
de Aparare a Tarii, anual si ori de câte ori se impune, sau la cererea acestor autoritati, în legatura cu
constatarile si concluziile rezultate din activitatea desfasurata pentru protectia informatiilor clasificate
din sfera sa de competenta.
CAPITOLUL V
Obligatii, raspunderi si sanctiuni

Art. 36. - (1) Persoanele fizice carora le-au fost încredintate informatii clasificate sunt obligate sa
asigure protectia acestora, potrivit legii, si sa respecte prevederile programelor de prevenire a
scurgerii de informatii clasificate.
(2) Obligatiile prevazute la alin. (1) se mentin si dupa încetarea raporturilor de munca, de serviciu
sau profesionale, pe întreaga perioada a mentinerii clasificarii informatiei.
(3) Persoana care urmeaza sa desfasoare o a ctivitate sau sa fie încadrata într-un loc de munca ce
presupune accesul la informatii clasificate va prezenta conducatorului unitatii un angajament scris de
pastrare a secretului.
Art. 37. - (1) Autoritatile publice, precum si celelalte persoane juridice care detin sau carora le-au
fost încredintate informatii secrete de stat sau informatii secrete de serviciu vor asigura fondurile
necesare în vederea îndeplinirii obligatiilor care le revin, precum si luarii masurilor necesare privitoare
la protectia a cestor informatii.
(2) Raspunderea privind protectia informatiilor clasificate revine conducatorului autoritatii sau
institutiei publice ori altei persoane juridice detinatoare de informatii, dupa caz.
Art. 38. - (1) Informatiile secrete de stat se transmit, se transporta si se stocheaza în conditiile
stabilite de lege.
(2) Este interzisa transmiterea informatiilor secrete de stat prin cablu sau eter, fara a se folosi
mijloace specifice cifrului de stat sau alte elemente criptografice stabilite de autoritatile publice
competente.
Art. 39. - (1) Încalcarea normelor privind protectia informatiilor clasificate atrage raspunderea
disciplinara, contraventionala, civila sau penala, dupa caz.
(2) Persoanele încadrate în serviciile de informatii si siguranta sau ale armatei, aflate în serviciul
relatiilor externe, precum si cele special însarcinate cu protectia informatiilor secrete de stat, vinovate
de deconspirari voluntare ori de acte de neglijenta care au favorizat divulgarea ori scurgerea
informatiilor secrete, îsi pierd irevocabil calitatea.
Art. 40. - (1) Contraventiile la normele privind protectia informatiilor clasificate se stabilesc prin
hotarâre a Guvernului.
(2) Sanctiunile contraventionale pot fi aplicate si persoanelor juridice.
CAPITOLUL VI
Dispozitii finale
Art. 41. - (1) În cadrul autoritatilor, institutiilor publice si al agentilor economici care detin informatii
clasificate se organizeaza compartimente speciale pentru evidenta, prelucrarea, procesarea,
pastrarea, manipularea si multiplicarea acestora, în conditii de siguranta.
(2) Compartimentele speciale prevazute la alin. (1) se subordoneaza conducatorului autoritatii sau
institutiei publice ori al agentului economic.
Art. 42. - În termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei legi în Monitorul Oficial al României,
Partea I, Guvernul va stabili prin hotarâre:
a) clasificarile informatiilor secrete de stat si normele privind masurile minime de protectie în cadrul
fiecarei clase;
b) regulile generale privind evidenta, întocmirea, pastrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea,
transportul, transmiterea si distrugerea informatiilor secrete de stat;
c) obiectivele, sectoarele si locurile care prezinta importanta deosebita pentru protec tia informatiilor
secrete de stat;
d) obligatiile si raspunderile autoritatilor si institutiilor publice si ale agentilor economici, ale altor
persoane juridice, pentru protectia informatiilor secrete de stat;
e) normele privind accesul la informatiile clasificate, precum si procedura verificarilor de securitate;
f) conditiile de fotografiere, filmare, cartografiere si executare a unor lucrari de arte plastice în
obiective sau locuri care prezinta importanta deosebita pentru protectia informatiilor secrete de stat;
g) regulile privitoare la accesul strainilor la informatiile secrete de stat;
h) alte norme necesare aplicarii prezentei legi.
Atacat prin Decizie nr. 205/2004

Art. 43. - Prezenta lege va intra în vigoare la 60 de zile de la data publicarii ei în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
Art. 44. - (1) Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. 23/1971 privind
apararea secretului de stat în România, publicata în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 157 din 17

decembrie 1971, Hotarârea Consiliului de Ministri nr. 19/1972 privind unele masuri în legatura cu
apararea secretului de stat, publicata în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 5 din 14 ianuarie 1972, precum
si orice alte dispozitii contrare.
(2) Pe aceeasi data expresia "secrete de stat" din continutul actelor normative în vigoare se va
înlocui cu sintagma "informatii secrete de stat".
Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 26 februarie 2002, cu
respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.
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