
Raportul de activitate al Biroului de Informare şi Relaţii Publice  
pe anul 2006 privind activitatea desfăşurată în temeiul legii nr. 544/2001 
 
 
Prezentul raport privind accesul la informaţiile de interes public a fost întocmit în 

temeiul  art. 27 din Hotărârea Guvernului  nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes 
public. 

Numărul total de solicitări de informaţii de interes public – 522 (inclusiv solicitări ce au 
fost adresate verbal). 

 
1. Numărul total de solicitări departajate pe domenii de interese : 

- date statistice – 10 
- soluţiile pronunţate în unele cauze – 3 
- raportul de activitate al tribunalului pe anul 2005 – 4 
- legislaţie – 1 
- coordonatele de contact ale biroului – 1 
- constituirea completelor de judecată – 2  
- nemulţumirile petenţilor ce fac obiectul petiţiilor – 1 

Departajarea de mai sus vizează cererile adresate în scris. 
 
2. Numărul de solicitări rezolvate favorabil – 522 
3. Numărul de solicitări respinse – 0 
4. Numărul de solicitări adresate în scris  – 22 
      - pe suport de hârtie – 21 
      - pe suport electronic – 1 
5. Numărul de solicitări adresate de persoane fizice – 522 
6. Numărul de solicitări adresate de persoane juridice – 0 
7. Numărul de reclamaţii administrative – 0 
8. Numărul de plângeri în instanţă – 0 
 
Cheltuielile privind buna funcţionare a Biroului de informare şi relaţii publice nu pot fi 

estimate individual deoarece contabilizarea acestora se face pe total instanţe, nefiind 
individualizate pe birouri. 

În anul precedent nu s-au încasat sume pentru servicii de copiere a unor materiale 
conţinând informaţii de interes public. 

Punctul de informare-documentare a fost vizitat de aproximativ 10 persoane care au 
consultat diferite materiale informative. 

După cum rezultă din datele de mai sus majoritatea solicitărilor au fost adresate verbal, 
răspunsul fiind disponibil pe loc.  Numai în cazurile în care  informaţiile solicitate nu au fost 
disponibile pe loc, persoanele au fost îndrumate să solicite în scris informaţia de interes 
public.   

În anul 2006 faţă de anul 2005 se observă o scădere a numărului solicitărilor de 
informaţii publice de la 536 la 522.  
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