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În conformitate cu prevederile Hotărârii nr.3 din 29 iunie 2004 a Biroului 

permanent al Senatului, pentru aprobarea măsurilor de aplicare a prevederilor Legii nr.544/2001 

privind liberul acces la informaţiile de interes public şi cu prevederile art.27 din Normele 

metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001, prezentăm situaţia solicitărilor de informaţii 

publice adresate Senatului în anul 2014. 

 

 

Numărul total de solicitări cu privire la  informaţii de interes public 

 

 

În anul 2014 s-au înregistrat la Biroul  Relaţii Publice  un număr total de 614 

solicitări. 

Din totalul solicitărilor, un număr de 128 au fost cereri scrise, (21% din numărul 

total de cereri) şi 486 au fost solicitări verbale (79% din numărul total de cereri). 

 

De asemenea, raportat la categoriile de solicitanţi, din totalul de 614 cereri, 402  

cereri  au fost adresate de către persoane fizice, ceea ce reprezintă 65% din numărul total al 

acestora, în timp ce numărul solicitărilor adresate de către persoanele juridice a fost de 212, 

reprezentând un procent de 35% din numărul total al cererilor. 
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Numărul total de solicitări scrise, departajat pe domenii de interes 

 

Solicitările scrise, în număr de 128 au vizat următoarele domenii: 

 

A. Informaţii referitoare la activitatea legislativă: iniţiative legislative (stadiu, 

etapele parcurgerii procedurii parlamentare, vot, documente asociate), 

stenograme, sesiuni legislative – un număr de 41 cereri, ceea ce reprezintă 

32% ; 

 

B. Informaţii referitoare la activitatea senatorilor: evidenţele privind senatorii pe 

circumscripţii electorale, reglementări privind birourile senatoriale din 

circumscripţiile electorale, date de contact, prezenţa senatorilor la lucrările 

Senatului,  indemnizaţii şi alte drepturi  – un număr de 41 cereri, ceea ce 

reprezintă 32% ; 

 

 

C. Informaţii despre structurile Senatului şi activitatea acestora: parcul auto, 

utilizarea mijloacelor auto, cheltuieli cu deplasarea în străinătate, cheltuieli cu 

deplasarea internă, cheltuieli privind cazarea senatorilor, cheltuieli cu dotarea 

birourilor senatorilor, execuţia bugetară, achiziţii publice - un număr de 26 

solicitări, ceea ce reprezintă 20% ; 

 

 

D. Informaţii cu privire la mecanismul de funcţionare şi de aplicare a actelor 

normative în vigoare: un număr de 20 cereri, ceea ce reprezintă 14%; 

 

 

                       Numărul de solicitări scrise rezolvate favorabil 

 

Din totalul de 128 de solicitări scrise, 1 cerere a fost rezolvată parţial (nu toate 

informațiile solicitate au avut legătură cu activitatea Senatului), 1 cerere a fost 

direcţionată către alte instituţii, 8 cereri făceau referire la informaţii inexistente, 

în timp ce 5 cereri făceau referire la informaţii exceptate de la liberul acces la 

informaţiile de interes public. Toate celelalte 113 cereri au fost soluționate 

favorabil. 

 

 

Numărul de solicitări adresate în scris, după modul de adresare 

 

Din totalul de 128 solicitări scrise : 

 

A. 10 au fost adresate pe suport de hârtie, ceea ce reprezintă 8% 

B. 118 au fost transmise pe suport electronic, ceea ce reprezintă 92% 

 
 

Numărul de solicitări scrise, în raport de categoriile de solicitanţi 

 

A. 84 solicitări scrise au fost adresate de persoane fizice, ceea ce reprezintă 

66% 

B. 44 solicitări scrise au fost adresate de persoane juridice, ceea ce reprezintă 

34% 
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Numărul de solicitări verbale 

 

În anul 2014 au fost adresate un număr total de 486 solicitări verbale, care, 

departajate pe domenii de interes, au vizat: 

 

 

A. Informaţii referitoare la activitatea legislativă: iniţiative legislative (stadiu, 

etapele procedurilor parlamentare), rapoarte şi avize ale comisiilor 

permanente, Hotărâri ale Senatului, stenograme ale şedinţelor în plen – 102, 

ceea ce reprezintă 21%; 

 

B. Informaţii referitoare la activitatea senatorilor: date privind evidenţele pe 

circumscripţii electorale, activitatea birourilor senatoriale, prezenţa la 

lucrările în plen, pe comisii, date de contact – 217, ceea ce reprezintă 45%; 

 

C. Informaţii despre structurile Senatului, activitatea  acestora: componenţa 

nominală a Biroului permanent, a grupurilor parlamentare, a comisiilor 

permanente, a comisiilor comune ale Parlamentului, structura organizatorică 

a Senatului, programul de lucru al Senatului şi ordinea de zi la şedinţele în 

plen, ordinea de zi la comisiile permanente, informaţii despre execuţia 

bugetară, telefoane, parcul auto  –  118, ceea ce reprezintă 24%; 

 

D. Informaţii cu privire la mecanismul  de funcţionare şi de aplicare a actelor 

normative în vigoare – 49, ceea ce reprezintă 10%.    

 

Totodată, din numărul total de solicitări adresate verbal, 318 solicitări au 

fost înregistrate de persoanele fizice, în timp ce numărul solicitărilor 

înregistrate de persoanele juridice a fost de 168.  

 

 

Numărul de reclamaţii administrative 

În cursul anului 2014 s-au înregistrat două reclamaţii administrative cu privire la 

modalitatea în care Biroul Relaţii Publice a soluţionat cererile formulate în baza 

legii, acestea fiind soluţionate în favoarea instituţiei. 

 

Numărul de plângeri în instanţă 

În cursul anului 2014 nu a fost înregistrată pe rolul instanţelor judecătoreşti nici o 

plângere. 

 

Sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a informaţiilor de interes 

public solicitate 

În cursul anului 2014 nu s-au înregistrat costuri pentru serviciile de copiere a  

informaţiilor de interes public. 
 
Costurile totale ale Biroului de informate publică directă a persoanelor 

În bugetul Senatului nu sunt evidenţiate distinct, pe departamente, costurile cu 

personalul, cheltuielile de logistică (telefon, rechizite, tehnică de calcul etc.). 

 

Numărul estimativ de cetățeni care au accesat informațiile de la  punctul de 

informare – documentare din interiorul instituției 

Peste 1000 de persoane. 


