RAPORT DE ACTIVITATE

cu referire la aplicarea Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile
de interes public, cu modificările ulterioare
- PE ANUL 2015a. Numărul total de solicitări de informaţii de interes public: 1106
b. Numărul total de solicitări, departajat pe domenii de interes:
- referitoare la situaţia dosarelor: 74
- informaţii din registrele de evidenţă ale instanţei şi din evidenţa
informatizată : 74
- informaţii cu privire la listele electorale: 1
- informaţii de interes public: 15
- informaţii cu privire la membrii completului de judecată şi personalul
auxiliar de specialitate: 14
- informaţii care sunt de natura consultaţiilor juridice : 1
- informaţii privind activitatea instanţei : 31
- cereri formulate de reprezentanţii mass-media – înregistrări
audio/video, fotografiere, interviu cu purtătorul de cuvânt : 196
- cereri prin care se solicită studierea dosarelor şi mapelor de hotărâri
ale Tribunalului Bucureşti formulate de alte persoane decât părţile : 193
- solicitări de studiere a unor dosare şi copii de pe acte aflate la dosarele
respective formulate de reprezentanţii mass-media : 448
- cereri de acreditare a unor ziarişti şi de retragere a acesteia : 36
- alte cereri : 22
- reclamații administrative : 1
c. Numărul de solicitări rezolvate favorabil : 816
d. Numărul de solicitări respinse, defalcat în funcţie de motivaţia
respingerii: 267
- solicitări respinse, fiind calificate drept informaţii exceptate
de la liberul acces : 78
- informaţii inexistente : 189
- un număr de 10 cereri au fost conexate
- o cerere a fost clasată
- 11 cereri au rămas fără obiect
e. Numărul de solicitări adresate în scris :
1. pe suport de hârtie : 251

2. pe suport electronic : 849
3. telefonic : 6
Precizăm că nu se poate ţine o evidenţă a solicitărilor adresate telefonic
sau verbal, întrucât, de regulă, răspunsurile au fost comunicate pe loc. Excepţie
fac informaţiile de interes public care nu au fost disponibile la momentul
formulării cererilor şi pentru care justiţiabilii au insistat să se dea curs
solicitărilor, fără a formula cereri în scris.
f. Numărul de solicitări adresate de persoane fizice : 230
g. Numărul de solicitări adresate de persoane juridice : 875
h. Numărul de solicitări anonime : 1
- Din totalul solicitărilor, un număr de 762 cereri au fost adresate
Tribunalului Bucureşti de reprezentanţii mass-media.
i. Numărul de reclamaţii administrative: 1
I) rezolvate favorabil : 0
II) respinse: 1
j. Numărul de plângeri în instanţă, înregistrate pe rolul Secției a II-a
Contencios Administrativ și Fiscal din cadrul Tribunalului București, în anul
2015, având ca obiect comunicare informaţii de interes public: 950, din care:
1. admise: 233
2. respinse : 138
3. în curs de soluţionare : 471
4. suspendate : 2
5. perimate : 0
6. renunţare la plângere: 53
7. declinate : 0
8. anulate: 51
9. scoase de pe rol: 0
10. admitere excepție de litispendență : 0
11. conexate : 2
Un număr de trei dosare au fost îndreptate împotriva Tribunalului
Bucureşti, iar plângerile au fost formulate de:
- Simedre Loredana Mihaela, dosar nr. 8512/3/2015, respins;
- Simedre Loredana Mihaela, dosar nr. 8516/3/2015, respins;
- Marcu Gabriel, dosar nr. 35448/3/2015, anulat.

k.
Costurile totale ale compartimentului de informare şi relaţii
publice – Nu au putut fi estimate costurile pe care le implică activitatea în
cadrul acestui compartiment.
l. Sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a informaţiilor de
interes public solicitate - Petenţii au posibilitatea de a efectua copii de pe
documentele solicitate, suportând costurile aferente. Aceasta se realizează
prin intermediul unei societăţi comerciale care este beneficiara unui
contract de închiriere, atribuit în baza dispoziţiilor legale şi care îşi
desfăşoară activitatea în clădirea Tribunalului, însă nu aparţine de instanţă.
m. Numărul estimativ de vizitatori ai punctului de informare –
documentare : 28000 pe anul 2015.
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