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Raportul JUDECĂTORIEI SECTORULUI 6 BUCUREŞTI 
 privind accesul la informaţiile de interes public aferent anului 2015 

 
elaborat potrivit art. 27 alin.2 din H.G. nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de 
interes public. 

 

 

I. Cereri întemeiate pe dispoziţiile Legii nr.544/2001, privind liberul acces la 

informaţiile de interes public 

 

1. Număr total de solicitări de informaţii de interes public:      - 167 

  

 

2. Număr total de solicitări, departajate pe domenii de interes:  

 

a) - informaţii privind registrele persoanelor juridic:                   - 6  

b) - informaţii cu privire la existenţa pe rolul acestei instanţe a unor dosare:    - 15 

c)- informaţii referitoare la dosare aflate pe rolul acestei instanţe:      - 23 

d)- solicitări privind comunicarea unor hotărâri sau înscrisuri aflate în arhiva acestei instanţe:   - 28 

e) - alte informaţii solicitate:           - 40 

f) - informaţii de interes public:          - 40 

g) – cereri de acreditare a unor ziarişti         - 15 

h) – cereri de fotografiere sau de filmare a clădirii         - 0 

 

3.  Numărul de solicitări rezolvate favorabil:        - 99 

 

4. Numărul de solicitări respinse:            

a) informaţii exceptate de la acces          - 14 

b) informaţii inexistente                     - 42 

c) altele (cereri respinse, conexate, trimise la alte instituţii)      - 12 

 

 

5. Numărul de solicitări adresate în scris: 

- pe suport de hârtie                      - 72 

- pe suport electronic           - 95 

 

6. Numărul de solicitări adresate de persoane fizice      -  103 

7. Numărul de solicitări adresate de persoane juridice       -  64 

 

8. Numărul de reclamaţii administrative:         - 3 

- rezolvate favorabil                – 2 

- respinse               – 1 

 

9. Numărul de plângeri în instanţă:            -  1

          

 

- rezolvate favorabil           – 0 

- respinse            – 0 

- în curs de soluţionare          – 1  
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10. Costurile totale ale compartimentului de informare şi relaţii publice - Nu putem estima 

costurile pe care le implică activitatea în cadrul acestui compartiment. 

 

11. Sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a informaţiilor de interes public solicitate 

- Petenţii au posibilitatea de a efectua copii după documentele solicitate, suportând costurile 

aferente. Aceasta se realizează prin intermediul unei societăţi comerciale care îşi desfăşoară 

activitatea în clădirea judecătoriei, însă nu aparţine de instanţă. 

 

12. Numărul estimativ de vizitatori ai punctului de informare-documentare: – 30/zi 

 

 La estimarea numărului de persoane au fost avute în vedere si apelurile telefonice 

primite pe zi de la acestea, prin care se solicită diverse informaţii. 

 

II. Cereri întemeiate pe dispoziţiile O.G. nr.27/2002, privind activitatea de 

soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr.233/2002. 

 

1. Număr total de petiţii:          - 207 

 - clasate          - 0

 - soluţionate          -207

  

2. Numărul de solicitări adresate în scris: 

A. Pe suport de hârtie           - 147 

B. Pe suport electronic          – 60 

 

3. Numărul de solicitări adresate de persoane fizice      – 173 

4. Numărul de solicitări adresate de persoane juridice      – 34 

 

5. Sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a informaţiilor de interes public solicitate 

- Petenţii au posibilitatea de a efectua copii după documentele solicitate, suportând costurile 

aferente. Aceasta se realizează prin intermediul unei societăţi comerciale care îşi desfăşoară 

activitatea în clădirea judecătoriei, însă nu aparţine de instanţă. 

 

6. Numărul estimativ de vizitatori ai punctului de informare-documentare:  – 30/zi 

           -6000/an  
          (pentru informaţii publice şi petiţii) 

 

La estimarea numărului de persoane au fost avute în vedere si apelurile telefonice 

primite pe zi de la acestea, prin care se solicită diverse informaţii. 
 

 

 

CONDUCĂTORUL BIROULUI DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE 

          JUDECĂTOR,  TOMA ELENA ALINA 

 

       

           

      


