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Biroul de Informare şi Relaţii Publice 
Persoană de contact, expert Aurora Elena Soare 

 
 

R A P O R T  
privind accesul la informaţiile de interes public în anul 2015 

la Tribunalul Galaţi 
 

 

         Biroul de Informare şi Relaţii Publice din cadrul Tribunalului Galaţi îşi desfăşoară activitatea în 
conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public şi ale 
Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 233/2002.  

Potrivit dispoziţiilor  legale ale  art. 27 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001   
privind liberul  acces  la  informaţiile   de interes  public, fiecare instituţie sau autoritate publică, 
întocmeşte anual, prin structurile de informare şi relaţii publice, un raport privind accesul la informaţiile de 
interes public. 

Din verificările efectuate privind activitatea biroului, precum şi în evidenţele realizate, rezultă următoarele:  
 

a. Numărul total al solicitărilor de informaţii de interes public 
 

În cursul anului 2015, la Biroul de informare şi relaţii publice din cadrul Tribunalului Galaţi, s-au înregistrat 
43 cereri formulate în temeiul Legii 544/2001. 

 
b. Numărul total de solicitări, departajat pe domenii de interes: 

Cele 43 de solicitări au vizat următoarele domenii: 
1. Statistici dosare privind diferite obiecte sau materii (plângere împotriva soluţiei procurorului de NUP, 

omor, tentativa la omor, comunicare IIP (Legea 544/2001)  la nivelul Tribunalului Galaţi: 6 solicitări 
2. Solicitări de studiu dosare: 9 solicitări (privind 10 de dosare) 
3. Solicitări diferite informaţii referitoare la activitatea instanţei sau care rezultă din activitatea instanţei 

(programul de achiziţii şi de investiţii, termene, obiectul unor dosare înregistrate pe rolul tribunalului): 11 
solicitări 

4. Solicitări de copii după hotărâri, încheieri, note grefieri: 17 solicitări 
 

c. Numărul de solicitări rezolvate favorabil: 41 
 

d. Numărul de solicitări respinse, evidenţiate separat după motivaţia respingerii (informaţii 
exceptate de la acces, inexistente, etc.): 
- 2 solicitări pentru informaţii inexistente: 
 

e. Numărul de solicitări adresate în scris:  
- pe suport de hârtie: 9 solicitări 
- pe suport electronic: 34 solicitări 

 
f. Numărul de solicitări adresate de persoane fizice: 9 solicitări. 
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g. Numărul de solicitări adresate de persoane juridice (reprezentanţi mass-media, alte 
instituţii): 34 solicitări 

 
h. Numărul de reclamaţii administrative: 0 

- rezolvate favorabil – 0 
- respinse 0 

 
i. Numărul de plângeri în instanţă: 3 

a. rezolvate favorabil; 
b. respinse - 1; 
c. în curs de soluţionare - 2; 

j. Costurile totale ale compartimentului de informare şi relaţii publice ~ 550 lei. 

k. Sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a informaţiilor de interes public 
solicitate: 0 lei 

l. Referitor la numărul estimativ de vizitatori ai punctului de informare-documentare, precizăm 
că acesta a fost de peste 800 de persoane. 
 
 

 
CONDUCĂTOR B.I.R.P. 

PREŞEDINTELE TRIBUNALULUI GALAŢI 
Judecător Robert-George FLOREA 
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