
Hotararea Guvernului nr.123 din  7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de 
interes public 
 
       ART. 16 
    Termenele pentru comunicarea in 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 in 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. 18 
    (1) Accesul la informatiile de interes public este gratuit. 
    (2) Costul serviciilor de copiere va fi suportat de solicitant, in conditiile legii. 
    (3) Plata serviciilor de copiere se va face la casieria fiecarei autoritati sau institutii 
publice. 
 
     ART. 27 
    (1) Fiecare institutie sau autoritate publica va intocmi anual, prin structurile de informare 
si relatii publice, un raport privind accesul la informatiile de interes public, care va 
cuprinde: 
    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 in functie de motivatia respingerii (informatii 
exceptate de la acces, inexistente etc.); 
    e) numarul de solicitari adresate in scris: 

1. pe suport de hartie; 
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 plangeri in instanta: 
     1 rezolvate favorabil;  
     2. respinse;  
     3. in curs de solutionare; 
    j) costurile totale ale compartimentului de informare si relatii publice; 
    k) sumele totale incasate 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, urmand ca situatiile centralizate sa fie trimise Ministerului Informatiilor Publice. 
 



      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, in termen de cel mult doua zile de la inregistrare, 
acreditarea ziaristilor si a reprezentantilor mijloacelor de informare în masa; 
    c) sa informeze in 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 cand 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 decat numai pentru fapte care 
impiedica desfasurarea normala a activitatii institutiei sau autoritatii publice respective si 
care nu privesc opiniile exprimate in presa de respectivul ziarist; 
    g) in 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 in 
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. 
 


