
 

                       Privind accesul la informatie 

 

                         Legea Republicii Moldova 

                        Nr. 982-XIV din 11 mai 2000 

       (Monitorul Oficial, 28 iulie 2000, nr.88-90, p. I, art. 664) 

 

     Parlamentul adopta prezenta lege organica. 

 

     Articolul 1. Obiectul de reglementare al prezentei legi 

     (1) Prezenta lege reglementeaza: 

     a) raporturile  dintre  furnizorul  de  informatii  si persoana fizica 

si/sau  juridica  in  procesul  de  asigurare  si  realizare  a   dreptului 

constitutional de acces la informatie; 

     b) principiile, conditiile, caile si modul de realizare a accesului la 

informatiile oficiale, aflate in posesia furnizorilor de informatii; 

     c) aspectele  accesibilitatii  informatiei  cu  caracter  personal  si 

protectiei acesteia in cadrul solutionarii problemei accesului; 

     d) drepturile  solicitantilor  informatiei,  inclusiv a informatiei cu 

caracter personal; 

     e) obligatiile  furnizorilor  de  informatii  in  procesul  asigurarii 

accesului la informatiile oficiale; 

     f) modalitatea apararii dreptului de acces la informatie. 

     (2) Nu  constituie  obiect  al  prezentei  legi  raporturile  care  au 

legatura  tangentiala  cu  raporturile  enumerate  in  alineatul   (1)   al 

prezentului articol si se refera la: 

     a) colectarea,  prelucrarea,  depozitarea  si  garantarea integritatii 

informatiilor; 

     b) prezentarea obligatorie a informatiilor prevazute de lege de  catre 

persoane private autoritatilor publice, institutiilor publice; 

     c) accesul autoritatilor publice,  institutiilor publice,  persoanelor 

fizice si/sau juridice,  abilitate cu gestionarea unor servicii publice, la 

informatiile  aflate  in  posesia  altor   asemenea   autoritati   publice, 

institutii publice, persoane fizice si/sau juridice; 

     d) furnizarea informatiilor referitoare la propria activitate de catre 

persoane fizice si juridice private, partide si formatiuni social-politice, 

fundatii, asociatii obstesti. 

 

     Articolul 2. Obiectivele prezentei legi 

     Prezenta lege are drept scop: 

     a) crearea cadrului normativ  general  al  accesului  la  informatiile 

oficiale; 

     b) eficientizarea   procesului   de   informare   a  populatiei  si  a 

controlului efectuat de catre  cetateni  asupra  activitatii  autoritatilor 

publice si a institutiilor publice; 

     c) stimularea  formarii  opiniilor si participarii active a populatiei 

la procesul de luare a deciziilor in spirit democratic. 

 

     Articolul 3. Legislatia privind accesul la informatie 

     (1) Legislatia privind accesul la informatie are la  baza  Constitutia 

Republicii   Moldova,   tratatele  si  acordurile  internationale  la  care 

Republica Moldova este parte,  prezenta lege si include  prevederile  altor 

acte  normative  care  reglementeaza  raporturile  ce  tin  de  accesul  la 

informatie. 

     (2) Daca tratatul sau acordul international la care Republica  Moldova 

este  parte  stabileste  alte  norme  decit  cele  cuprinse  in  legislatia 

nationala, se aplica normele tratatului sau acordului international. 

 

     Articolul 4. Principiile politicii statului in domeniul 



                  accesului la informatiile oficiale 

     (1) Oricine,  in conditiile prezentei legi, are dreptul de a cauta, de 

a primi si de a face cunoscute informatiile oficiale. 

     (2) Exercitarea  drepturilor prevazute in alineatul (1) al prezentului 

articol poate  fi  supusa  unor  restrictii  pentru  motive  specifice,  ce 

corespund  principiilor  dreptului international,  inclusiv pentru apararea 

securitatii nationale sau vietii private a persoanei. 

     (3) Exercitarea drepturilor prevazute la alineatul (1) al  prezentului 

articol  nu  va  implica  in  nici  un  caz  discriminarea  bazata pe rasa, 

nationalitate,  origine etnica,  limba,  religie,  sex, opinie, apartenenta 

politica, avere sau pe origine sociala. 

 

     Articolul 5. Subiectii prezentei legi 

     (1) Subiecti  ai  prezentei  legi  sint  furnizorul  de  informatii si 

solicitantul informatiei. 

     (2) Furnizori de informatii, adica posesori ai informatiilor oficiale, 

obligati sa le furnizeze solicitantilor in conditiile prezentei legi, sint: 

     a) autoritatile    publice   centrale   si   locale   -   autoritatile 

administratiei de stat,  prevazute in  Constitutia  Republicii  Moldova  si 

anume:    Parlamentul,    Presedintele    Republicii   Moldova,   Guvernul, 

administratia publica, autoritatea judecatoreasca; 

     b) institutiile publice centrale si locale - organizatiile fondate  de 

catre  stat in persoana autoritatilor publice si finantate de la bugetul de 

stat,  care  au  ca   scop   efectuarea   atributiilor   de   administrare, 

social-culturale si altor atributii cu caracter necomercial; 

     c) persoanele   fizice   si   juridice  care,  in  baza  legii  sau  a 

contractului cu autoritatea publica ori institutia publica,  sint abilitate 

cu   gestionarea  unor  servicii  publice  si  culeg,  selecteaza,  poseda, 

pastreaza,  dispun  de  informatii  oficiale,  inclusiv  de  informatii  cu 

caracter personal. 

     (3) Pot solicita informatii oficiale, in conditiile prezentei legi: 

     a) orice cetatean al Republicii Moldova; 

     b) cetatenii   altor  state,  care  au  domiciliul  sau  resedinta  pe 

teritoriul Republicii Moldova; 

     c) apatrizii stabiliti cu domiciliul sau cu  resedinta  pe  teritoriul 

Republicii Moldova. 

 

     Articolul 6. Informatiile oficiale 

     (1) In  sensul  prezentei  legi,  informatii oficiale sint considerate 

toate informatiile aflate in  posesia  si  la  dispozitia  furnizorilor  de 

informatii,  care au fost elaborate,  selectate,  prelucrate, sistematizate 

si/sau adoptate de organe ori persoane oficiale sau puse la dispozitia  lor 

in conditiile legii de catre alti subiecti de drept. 

     (2) In sensul prezentei legi, drept documente purtatoare de informatii 

sint considerate: 

     1) oricare din urmatoarele (sau o parte din acestea): 

     a) orice hirtie sau alt material pe care exista un inscris; 

     b) o harta, un plan, un desen, o fotografie; 

     c) orice hirtie  sau  alt  material  pe  care  sint  marcaje,  figuri, 

simboluri  sau perforari care au un sens pentru persoanele calificate sa le 

interpreteze; 

     d) orice obiect sau material din care pot fi reproduse sunete, imagini 

sau inscrisuri cu sau fara ajutorul unui alt articol sau mecanism; 

     e) orice  alt  inregistrator  de  informatie  aparut  ca  rezultat  al 

progresului tehnic; 

     2) orice copie sau reproducere a purtatorilor de informatii mentionati 

la punctul 1) al prezentului alineat; 

     3) orice  parte  a unei copii sau reproduceri mentionate la punctul 2) 

al prezentului alineat. 



     (3) Informatiile oficiale  nedocumentate,  care  se  afla  in  posesia 

furnizorilor  (persoanelor  responsabile  ale  acestora),  vor  fi  puse la 

dispozitia solicitantilor in ordine generala. 

 

     Articolul 7. Informatiile oficiale cu accesibilitate limitata 

     (1) Exercitarea dreptului de acces la informatie poate fi supusa  doar 

restrictiilor   reglementate   prin   lege   organica   si  care  corespund 

necesitatilor: 

     a) respectarii drepturilor si reputatiei altei persoane; 

     b) protectiei  securitatii  nationale,  ordinii   publice,   ocrotirii 

sanatatii sau protectiei moralei societatii. 

     (2) in  conformitate cu alineatul (1) al prezentului articol,  accesul 

la informatiile oficiale nu poate fi ingradit, cu exceptia: 

     a) informatiilor ce constituie secret de stat,  reglementate prin lege 

organica  si  calificate  ca  informatii  protejate  de  stat,  in domeniul 

activitatii militare,  economice, tehnico-stiintifice, de politica externa, 

de   recunoastere,   de   contrainformatii   si  activitatii  operative  de 

investigatii,  a caror raspindire,  divulgare,  pierdere,  sustragere poate 

periclita securitatea statului; 

     b) informatiilor  confidentiale  din  domeniul afacerilor,  prezentate 

institutiilor  publice  cu  titlu  de  confidentialitate,  reglementate  de 

legislatia   privind   secretul   comercial,  si  care  tin  de  productie, 

tehnologie, administrare, finante, de alta activitate a vietii economice, a 

caror   divulgare   (transmitere,   scurgere)   poate   atinge   interesele 

intreprinzatorilor; 

     c) informatiilor  cu  caracter  personal,  a  caror   divulgare   este 

considerata  drept  o imixtiune in viata privata a persoanei,  protejata de 

legislatie,  accesul  la  care  poate  fi  admis   numai   cu   respectarea 

prevederilor articolului 8 din prezenta lege; 

     d) informatiilor ce tin de activitatea operativa si de urmarire penala 

a organelor de resort,  dar numai in cazurile in  care  divulgarea  acestor 

informatii ar putea prejudicia urmarirea penala,  interveni in desfasurarea 

unui proces de judecata, lipsi persoana de dreptul la o judecare corecta si 

impartiala  a  cazului  sau,  ori  ar pune in pericol viata sau securitatea 

fizica a  oricarei  persoane  -  aspecte  reglementate  de  legislatie  (in 

redactia Legii Nr.206-XV din 29 mai 2003); 

     e) informatiilor ce reflecta rezultatele finale sau  intermediare  ale 

unor  investigatii  stiintifice  si  tehnice  si a caror divulgare priveaza 

autorii  investigatiilor  de  prioritatea  de  publicare  sau  influenteaza 

negativ exercitarea altor drepturi protejate prin lege. 

     (3) Daca accesul la informatiile,  documentele solicitate este partial 

limitat,  furnizorii de informatii sint obligati sa prezinte solicitantilor 

partile  documentului,  accesul  la  care  nu  contine  restrictii  conform 

legislatiei, indicindu-se in locurile portiunilor omise una din urmatoarele 

sintagme:  "secret de stat",  "secret comercial", "informatie confidentiala 

despre persoana".  Refuzul accesului la informatie,  la partile  respective 

ale  documentului  se intocmeste cu respectarea prevederilor articolului 19 

din prezenta lege. 

     (4) Nu se vor impune restrictii ale libertatii de informare decit daca 

furnizorul  de  informatii  poate demonstra ca restrictia este reglementata 

prin lege organica si necesara intr-o societate democratica pentru apararea 

drepturilor   si   intereselor   legitime   ale  persoanei  sau  protectiei 

securitatii nationale si ca prejudiciul adus acestor drepturi  si  interese 

ar fi mai mare decit interesul public in cunoasterea informatiei. 

     (5) Nimeni  nu  poate  fi  pedepsit  pentru ca a facut publice anumite 

informatii cu accesibilitate limitata,  daca dezvaluirea  informatiilor  nu 

atinge  si  nu  poate  sa  atinga  un  interes legitim legat de securitatea 

nationala sau daca interesul public  de  a  cunoaste  informatia  depaseste 

atingerea pe care ar putea sa o aduca dezvaluirea informatiei. 



 

     Articolul 8. Accesul la informatia cu caracter personal 

     (1) Informatia  cu  caracter personal o constituie datele ce se refera 

la o persoana privata identificata sau identificabila,  a carei  dezvaluire 

ar  constitui  o violare a intimitatii persoanei,  face parte din categoria 

informatiei confidentiale despre persoane.  in sensul  prezentei  legi,  nu 

constituie informatie confidentiala datele ce tin exclusiv de identificarea 

persoanelor (date ce se contin in buletinele de identitate). 

     (2) Furnizorii de  informatii,  posesori  de  informatie  cu  caracter 

personal,  sint  obligati  sa protejeze confidentialitatea vietii private a 

persoanei. 

     (3) Protejarea vietii private a persoanei include: 

     a) dreptul la consimtamintul persoanei a caror interese sint atinse in 

procesul de divulgare a informatiei cu caracter personal; 

     b) dreptul  de  a  participa  la  procedura  de  luare a deciziilor in 

calitate de parte egala; 

     c) dreptul de  a  i  se  pastra  anonimatul  in  cazul  furnizarii  de 

informatii cu caracter personal, cu respectarea confidentialitatii; 

     d) dreptul  de  a  controla  si  a  rectifica informatiile neadecvate, 

incorecte, incomplete, neactualizate, irelevante; 

     e) dreptul de  a  nu  fi  identificata,  in  mod  automat,  in  cadrul 

procedurii de luare a deciziilor asupra divulgarii informatiei; 

     f) dreptul de a se adresa in instantele de judecata. 

     (4) Informatiile cu caracter personal vor fi: 

     a) obtinute,  colectate,  prelucrate, pastrate si utilizate corect, in 

scopuri legitime strict determinate; 

     b) veridice, adecvate, pertinente si neexcesive in raport cu scopurile 

in care au fost obtinute; 

     c) conservate, intr-o forma care sa permita identificarea persoanei la 

care se refera,  pe  un  termen  nu  mai  mic  de  cel  necesar  realizarii 

scopurilor pentru care au fost obtinute. 

     (5) Oricarei  persoane  i  se  va  asigura  accesul la informatiile cu 

caracter personal despre sine. Ea are dreptul: 

     a) sa ia cunostinta de aceste  informatii  personal  sau  in  prezenta 

altei persoane; 

     b) sa precizeze aceste informatii in scopul asigurarii plenitudinii si 

veridicitatii lor; 

     c) sa  obtina,  daca  este  cazul,  rectificarea   informatiilor   sau 

lichidarea lor atunci cind ele vor fi tratate neadecvat; 

     d) sa afle cine si in ce scop a utilizat, utilizeaza sau intentioneaza 

sa utilizeze aceste informatii; 

     e) sa ia copii de pe documentele,  informatiile despre sine sau de  pe 

unele parti ale acestora. 

     (6) Furnizorii  de  informatii  vor  aplica  masurile  necesare pentru 

protectia  informatiilor  contra  distrugerii  sau  pierderii  lor,  contra 

accesului, modificarii sau difuzarii neautorizate, dar aceste masuri nu pot 

limita dreptul de acces la informatiile oficiale  in  conditiile  prezentei 

legi. 

     (7) Furnizorii  de  informatii  pot  sa  divulge  orice  informatii cu 

caracter personal si care vor fi solicitate  in  conformitate  cu  prezenta 

lege doar in cazurile cind: 

     a) persoana la care se refera consimte divulgarea lor; 

     b) informatia   solicitata,   in  integritatea  sa,  a  fost  pusa  la 

dispozitia publicului (publicata in conformitate cu legislatia in vigoare), 

anterior datei solicitarii. 

     (8) in  cazul  in  care  persoana  la  care  se refera informatiile cu 

caracter personal nu consimte divulgarea lor,  accesul la aceste informatii 

poate fi permis doar prin hotarirea instantei de judecata,  care a stabilit 

ca divulgarea va fi in interesul public,  adica se va referi  la  ocrotirea 



sanatatii   populatiei,  la  securitatea  publica,  la  protectia  mediului 

inconjurator. 

 

     Articolul 9. Accesul la informatia pastrata in Fondul 

                  Arhivistic al Republicii Moldova 

     (1) Modalitatea accesului la informatia pastrata in Fondul  Arhivistic 

al  Republicii Moldova este reglementata de Legea privind Fondul Arhivistic 

al Republicii Moldova si de prezenta lege. 

     (2) In caz de neconcordante intre prevederile prezentei legi  si  cele 

ale  Legii  privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova,  se vor aplica 

dispozitiile prezentei legi. 

 

     Articolul 10. Drepturile solicitantilor 

     (1) Persoana are dreptul de a  solicita  furnizorilor  de  informatii, 

personal  sau  prin reprezentantii sai,  orice informatii aflate in posesia 

acestora, cu exceptiile stabilite de legislatie. 

     (2) Dreptul persoanei de a  avea  acces  la  informatii,  inclusiv  la 

informatiile cu caracter personal, nu poate fi ingradit decit in conditiile 

legii. 

     (3) Orice persoana care solicita acces la informatii  in  conformitate 

cu  prezenta  lege  este absolvita de obligatia de a-si justifica interesul 

pentru informatiile solicitate. 

 

     Articolul 11. Obligatiile furnizorului de informatii 

     (1) Furnizorul de informatii,  in conformitate cu competentele care ii 

revin, este obligat: 

     1) sa asigure informarea activa,  corecta si  la  timp  a  cetatenilor 

asupra  chestiunilor  de  interes  public  si asupra problemelor de interes 

personal; 

     2) sa garanteze liberul acces la informatie; 

     3) sa  respecte  limitarile  accesului  la  informatie,  prevazute  de 

legislatie,  in scopul protejarii informatiei confidentiale, vietii private 

a persoanei si securitatii nationale; 

     4) sa respecte termenele de  furnizare  a  informatiei,  prevazute  de 

lege; 

     5) sa  dea  publicitatii  propriile  acte  adoptate in conformitate cu 

legea; 

     6) sa pastreze, in termenele stabilite de lege, propriile acte, actele 

institutiilor,  ale caror succesoare sint, actele ce stabilesc statutul lor 

juridic; 

     7) sa asigure protejarea informatiilor ce se afla la dispozitia sa  de 

accesul, distrugerea sau modificarea nesanctionate; 

     8) sa  mentina informatiile,  documentele aflate la dispozitia sa,  in 

forma actualizata; 

     9) sa difuzeze de urgenta pentru publicul  larg  informatia  care  i-a 

devenit cunoscuta in cadrul propriei activitati, daca aceasta informatie: 

     a) poate  preintimpina sau diminua pericolul pentru viata si sanatatea 

oamenilor; 

     b) poate preintimpina sau diminua pericolul producerii unor prejudicii 

de orice natura; 

     c) poate   opri   raspindirea   informatiei   neveridice  sau  diminua 

consecintele negative ale raspindirii acesteia; 

     d) comporta o deosebita importanta sociala. 

     (2) in scopul garantarii liberului  acces  la  informatiile  oficiale, 

furnizorul de informatii: 

     a) va   asigura  un  spatiu  amenajat  pentru  documentare,  accesibil 

solicitantilor; 

     b) va numi si va instrui functionarii responsabili  pentru  efectuarea 

procedurilor de furnizare a informatiilor oficiale; 



     c) va  elabora,  in  conformitate  cu  prezenta  lege,  regulamente cu 

privire  la  drepturile  si  obligatiile  functionarilor  in  procesul   de 

furnizare a documentelor, informatiilor oficiale; 

     d) va  acorda  asistenta  si  sprijinul  necesar solicitantilor pentru 

cautarea si identificarea informatiilor; 

     e) va  asigura  accesul  efectiv   la   registrele   furnizorilor   de 

informatii, care vor fi completate in conformitate cu legislatia cu privire 

la registre; 

     f) va desfasura intrunirile  si  sedintele  sale  in  mod  public,  in 

conformitate cu legislatia. 

     (3) in scopul facilitarii liberului acces la informatie, furnizorul de 

informatii va publica sau va face in alt mod general si  direct  accesibile 

populatiei informatiile ce contin: 

     a) descrierea structurii institutiei si adresa acesteia; 

     b) descrierea  functiilor,  directiilor  si formelor de activitate ale 

institutiei; 

     c) descrierea subdiviziunilor  cu  competentele  lor,  programului  de 

lucru   al   acestora,  cu  indicarea  zilelor  si  orelor  de  audienta  a 

functionarilor  responsabili  de  furnizarea  informatiilor,   documentelor 

oficiale; 

     d) deciziile finale asupra principalelor probleme examinate. 

     (4) In   conformitate   cu  prezenta  lege,  informatiile  aratate  la 

alineatul (3) al  prezentului  articol  vor  fi  facute  publice  in  afara 

procedurii de examinare a cererilor privind accesul la informatie. 

     (5) In  scopul  asigurarii  transparentei  activitatii  institutiilor, 

eficientizarii  accesului  la  informatie,   crearii   conditiilor   pentru 

cautarea,   identificarea   operativa   a  documentelor  si  informatiilor, 

autoritatile publice,  institutiile publice vor edita,  cel putin o data pe 

an,  indrumare ce vor contine liste ale dispozitiilor,  hotaririlor,  altor 

documente oficiale,  emise de institutia respectiva,  si domeniile in  care 

poate   furniza   informatii,   vor  pune  la  dispozitia  reprezentantilor 

mijloacelor de informare in masa date oficiale despre  propria  activitate, 

inclusiv despre domeniile in care poate furniza informatii. 

     (6) Furnizorul  de informatii va proceda si la alte forme de informare 

activa a cetatenilor si a mijloacelor de informare in masa. 

 

     Articolul 12. Solicitarea accesului la 

                   informatiile oficiale 

     (1) Informatiile oficiale vor fi puse la dispozitia solicitantilor  in 

baza unei cereri scrise sau verbale. 

     (2) Cererea scrisa va contine: 

     a) detalii  suficiente si concludente pentru identificarea informatiei 

solicitate (a unei parti sau unor parti ale acesteia); 

     b) modalitatea acceptabila de primire a informatiei solicitate; 

     c) date de identificare ale solicitantului. 

     (3) Cu  exceptia  cazurilor  solicitarii  informatiilor  cu   caracter 

personal,  solicitantul  poate  sa  nu  indice  in  cerere  datele  sale de 

identificare. 

     (4) Cererea poate fi inaintata verbal in cazurile in care este posibil 

raspunsul  pozitiv,  cu  satisfacerea  imediata  a  cererii  de furnizare a 

informatiei. In cazul in care furnizorul intentioneaza sa refuze accesul la 

informatia solicitata,  el va informa solicitantul despre aceasta si despre 

posibilitatea depunerii unei cereri scrise. 

     (5) Elaborarea si furnizarea unor informatii analitice, de sinteza sau 

inedite  pot  fi  efectuate  in  baza  unui  contract  intre  solicitant si 

furnizorul de informatii, contra unei plati negociabile, daca furnizorul va 

fi disponibil si in drept sa realizeze o asemenea oferta. 

 

     Articolul 13. Modalitatile accesului la informatiile oficiale 



     (1) Modalitatile accesului la informatiile oficiale sint: 

     a) audierea informatiei pasibile de o expunere verbala; 

     b) examinarea   documentului  (unor  parti  ale  acestuia)  la  sediul 

institutiei; 

     c) eliberarea copiei de pe documentul,  informatia solicitate  (de  pe 

unele parti ale acestora); 

     d) eliberarea copiei traducerii documentului,  informatiei (unor parti 

ale acestora) intr-o alta limba decit cea a originalului,  pentru  o  plata 

suplimentara; 

     e) expedierea  prin  posta (inclusiv posta electronica) a copiei de pe 

document,  informatie (de pe  unele  parti  ale  acestora),  copiei  de  pe 

traducerea   documentului,   informatiei  intr-o  alta  limba,  la  cererea 

solicitantului, pentru o plata respectiva. 

     (2) Extrasele din registre,  documente,  informatii (unele  parti  ale 

acestora),  in  conformitate  cu  cererea  solicitantului,  pot  fi puse la 

dispozitia persoanei date,  intr-o forma rezonabila si  acceptabila  pentru 

aceasta, spre a fi: 

     a) examinate la sediul institutiei; 

     b) dactilografiate,  fotocopiate sau copiate intr-o alta modalitate ce 

ar asigura integritatea originalului; 

     c) inscrise pe un purtator  electronic,  imprimate  pe  casete  video, 

audio, alt purtator rezultat din progresul tehnic. 

 

     Articolul 14. Limba in care se vor prezenta 

                   informatiile solicitate 

     (1) Informatiile,  documentele, solicitate in conformitate cu prezenta 

lege,  vor fi puse la dispozitia solicitantilor in limba  de  stat  sau  in 

limba in care au fost elaborate. 

     (2) In  cazul  in  care  informatiile,  documentele  au fost elaborate 

intr-o alta limba decit cea de stat, furnizorul de informatii va fi obligat 

sa  prezinte,  la cererea solicitantului,  o copie a traducerii autentice a 

informatiei, documentului in limba de stat. 

 

     Articolul 15. Examinarea cererilor privind accesul 

                   la informatie 

     (1) Cererile scrise  cu  privire  la  accesul  la  informatie  vor  fi 

inregistrate  in  conformitate  cu  legislatia  cu  privire  la registre si 

petitionare. 

     (2) Cererile  respective  vor   fi   examinate   si   satisfacute   de 

functionarii publici responsabili de furnizarea informatiilor. 

     (3) Deciziile,   luate  in  conformitate  cu  prezenta  lege,  vor  fi 

comunicate solicitantului  intr-un  mod  ce  ar  garanta  receptionarea  si 

constientizarea acestora. 

     (4) In  cadrul  satisfacerii  cererii  privind  accesul la informatie, 

furnizorii  vor   lua   toate   masurile   necesare   pentru   nedivulgarea 

informatiilor cu acces limitat, pentru protectia integritatii informatiilor 

si excluderea accesului nesanctionat la ele. 

 

     Articolul 16. Termenele de satisfacere a cererilor 

                   de acces la informatie 

     (1) Informatiile,  documentele solicitate vor fi  puse  la  dispozitia 

solicitantului  din  momentul  in  care  vor  fi  disponibile  pentru  a fi 

furnizate, dar nu mai tirziu de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii 

cererii de acces la informatie. 

     (2) Termenul   de  furnizare  a  informatiei,  documentului  poate  fi 

prelungit cu 5 zile lucratoare de catre  conducatorul  institutiei  publice 

daca: 

     a) cererea  se  refera  la  un  volum  foarte  mare de informatii care 

necesita selectarea lor; 



     b) sint necesare consultatii suplimentare pentru a satisface cererea. 

     (3) Autorul  cererii  va  fi  informat  despre  orice   prelungire   a 

termenului de furnizare a informatiei si despre motivele acesteia cu 5 zile 

inainte de expirarea termenului initial. 

 

     Articolul 17. Readresarea cererilor 

     Cererea de furnizare a informatiei poate fi readresata altui furnizor, 

cu  informarea  obligatorie a solicitantului in decurs de 3 zile lucratoare 

de  la  momentul  primirii  cererii  si  cu  acordul   solicitantului,   in 

urmatoarele cazuri: 

     a) informatia solicitata nu se afla in posesia furnizorului sesizat; 

     b) informatia  solicitata  detinuta  de  alt furnizor ar satisface mai 

deplin interesul fata de informatie al solicitantului. 

 

     Articolul 18. Eliberarea informatiilor oficiale 

     Informatiile oficiale,  documentele,  partile acestora,  extrasele din 

registre,  copiile traducerilor,  eliberate conform prezentei legi,  vor fi 

semnate de persoana responsabila. 

 

     Articolul 19. Refuzul accesului la informatie 

     (1) Refuzul de a furniza o informatie, un document oficial va fi facut 

in   scris,   indicindu-se  data  intocmirii  refuzului,  numele  persoanei 

responsabile, motivul refuzului, facindu-se in mod obligatoriu trimitere la 

actul   normativ   (titlul,  numarul,  data  adoptarii,  sursa  publicatiei 

oficiale),  pe care se bazeaza refuzul,  precum si procedura  de  recurs  a 

refuzului, inclusiv termenul de prescriptie. 

     (2) Furnizorii  de informatii nu pot fi obligati sa prezinte probe ale 

inexistentei informatiilor nedocumentate. 

 

     Articolul 20. Plati pentru furnizarea informatiilor 

                   oficiale 

     (1) Pentru furnizarea informatiilor  oficiale  pot  fi  percepute,  in 

afara   exceptiilor  prevazute  de  lege,  plati  in  marimile  si  conform 

procedurii stabilite de organele reprezentative,  acestea fiind varsate  in 

bugetul de stat. 

     (2) Marimile  platilor  nu vor depasi marimile cheltuielilor suportate 

de catre furnizor pentru facerea copiilor,  expedierea  lor  solicitantului 

si/sau   pentru  traducerea,  la  cererea  solicitantului,  a  informatiei, 

documentului. 

     (3) Platile pentru furnizarea informatiilor analitice,  de sinteza sau 

inedite,  executate  la  comanda  solicitantului,  se  vor  stabili conform 

contractului dintre solicitant si furnizorul de informatii. 

     (4) Vor  fi  puse,   fara   plata,   la   dispozitia   solicitantilor, 

informatiile oficiale care: 

     a) ating nemijlocit drepturile si libertatile solicitantului; 

     b) sint expuse oral; 

     c) sint solicitate pentru a fi studiate la sediul institutiei; 

     d) prin  faptul ca au fost furnizate,  contribuie la sporirea gradului 

de transparenta a activitatii institutiei publice si corespunde intereselor 

societatii. 

     (5) In  cazurile  in care informatia pusa la dispozitia solicitantului 

contine inexactitati sau date incomplete,  institutia publica este obligata 

sa efectueze rectificarile si completarile respective gratuit,  cu exceptia 

cazurilor in care completarea informatiei implica  eforturi  si  cheltuieli 

considerabile  care  n-au  fost prevazute si taxate la eliberarea primara a 

informatiilor. 

     (6) Institutia publica va aduce la cunostinta  solicitantilor  intr-un 

mod  cit  mai  adecvat  si mai amanuntit posibil modalitatea de calculare a 

platilor pentru furnizarea informatiei. 



 

     Articolul 21. Dispozitii generale privind apararea 

                   dreptului de acces la informatie 

     (1) Persoana care  se  considera  lezata  intr-un  drept  sau  interes 

legitim  de  catre  furnizorul de informatii poate ataca actiunile acestuia 

atit pe cale extrajudiciara,  cit  si  direct  in  instanta  de  contencios 

administrativ competenta (in redactia Legii Nr.240-XV din 13 iunie 2003). 

     (2) Persoana, de asemenea, se poate adresa pentru apararea drepturilor 

si intereselor sale legitime avocatului parlamentar. 

     (3) Persoana  care  se  considera  lezata  intr-un  drept  sau interes 

legitim poate ataca orice actiune sau inactiune  a  persoanei  responsabile 

pentru  primirea  si  examinarea  cererilor de acces la informatii,  dar in 

special cu privire la: 

     a) refuzul neintemeiat de a primi si inregistra cererea; 

     b) refuzul de a asigura accesul liber si neconditionat  la  registrele 

publice aflate la dispozitia furnizorului de informatii; 

     c) incalcarea  termenelor  si  procedurii  de solutionare a cererii de 

acces la informatie; 

     d) neprezentarea sau  prezentarea  necorespunzatoare  a  informatiilor 

solicitate; 

     e) refuzul neintemeiat de a prezenta informatiile solicitate; 

     f) atribuirea  neintemeiata  a  informatiei la categoria informatiilor 

care  contin  secrete  de  stat,  secrete  comerciale  sau   la   categoria 

informatiilor confidentiale; 

     g) secretizarea neintemeiata a unor informatii; 

     h) stabilirea   platii   si   marimii   acesteia  pentru  informatiile 

furnizate; 

     i) cauzarea unor prejudicii materiale  si/sau  morale  prin  actiunile 

ilegale ale furnizorului de informatii. 

     (4) In  cadrul  solutionarii litigiilor privind accesul la informatie, 

organele competente vor intreprinde masuri  pentru  protejarea  drepturilor 

tuturor  persoanelor  ale  caror  interese  pot  fi  atinse prin divulgarea 

informatiei,  inclusiv  se  va  asigura  participarea  acestora  in  cadrul 

procesului in calitate de terta parte. 

     (5) Instanta  de  judecata,  in  cadrul  examinarii litigiilor privind 

accesul  la  informatie,  va  intreprinde  toate  masurile  rezonabile   si 

suficiente de precautie,  inclusiv convocarea sedintelor inchise,  pentru a 

evita  divulgarea  informatiilor,  accesul  limitat  la   care   poate   fi 

indreptatit. 

 

     Articolul 22. Atacarea pe cale extrajudiciara a 

                   actiunilor furnizorilor de informatii 

     (1) In cazul in care persoana considera ca drepturile  sau  interesele 

legitime  in  ceea  ce priveste accesul la informatii i-au fost lezate,  ea 

poate contesta actiunile  sau  inactiunea  furnizorului  de  informatii  la 

conducerea  acestuia si/sau la organul ierarhic superior al furnizorului in 

termen de 30 de zile de la data cind a aflat sau  trebuia  sa  afle  despre 

incalcare. 

     (2) Conducerea  furnizorului  de  informatii  si/sau  organul ierarhic 

superior al acestuia va examina contestarile solicitantilor  de  informatii 

in   decurs  de  5  zile  lucratoare  si  va  informa  in  mod  obligatoriu 

petitionarul despre rezultatele examinarii in decurs de 3 zile lucratoare. 

     (3) Sesizarile,  prin  care  sint  atacate  actiunile  sau  inactiunea 

organizatiilor care nu au organele lor  superioare,  sint  adresate  direct 

instantei   de  contencios  administrativ  competente  (in  redactia  Legii 

Nr.240-XV din 13 iunie 2003). 

 

     Articolul 23. Atacarea pe cale judiciara a actiunilor 

                   furnizorilor de informatii 



     (1) In cazul  in  care  persoana  care  considera  ca  drepturile  sau 

interesele  legitime  in  ceea  ce priveste accesul la informatie i-au fost 

lezate,  precum si in cazul in care nu este satisfacuta de solutia data  de 

catre  conducerea  furnizorului de informatii sau de catre organul ierarhic 

superior al acestuia,  ea poate ataca actiunile sau inactiunea furnizorului 

de informatii direct in instanta de contencios administrativ competenta (in 

redactia Legii Nr.240-XV din 13 iunie 2003). 

     (2) Sesizarea instantei de judecata se va efectua in termen de o  luna 

de la data primirii raspunsului de la furnizorul de informatii sau,  in caz 

daca nu a primit raspuns,  de la data cind  trebuia  sa-l  primeasca.  Daca 

solicitantul  de  informatii  a  atacat  anterior actiunile furnizorului de 

informatii pe cale extrajudiciara,  termenul de o luna  curge  de  la  data 

comunicarii   raspunsului  conducerii  furnizorului  de  informatii  si/sau 

organului ierarhic superior al acestuia  sau,  in  caz  daca  nu  a  primit 

raspuns, de la data cind trebuia sa-l primeasca. 

 

     Articolul 24. Consecintele prejudicierii dreptului 

                   de acces la informatii 

     In functie de gravitatea efectelor pe care le-a avut refuzul nelegitim 

al  functionarului  public,  responsabil  pentru  furnizarea  informatiilor 

oficiale,  de a asigura  accesul  la  informatia  solicitata,  instanta  de 

judecata  decide  aplicarea  unor  sanctiuni in conformitate cu legislatia, 

repararea  prejudiciului  cauzat  prin  refuzul  nelegitim  de  a   furniza 

informatii  sau  prin  alte  actiuni  ce  prejudiciaza  dreptul de acces la 

informatii, precum si satisfacerea neintirziata a cererii solicitantului. 

 

     Articolul 25. Dispozitii finale 

     Guvernul, in termen de 3 luni: 

     va inainta Parlamentului propuneri cu privire la aducerea  legislatiei 

in  concordanta cu prezenta lege,  inclusiv la stabilirea responsabilitatii 

pentru actiunile ce constituie incalcari grave ale dreptului  de  acces  la 

informatie; 

     va aduce  in corespundere cu prezenta lege actele sale normative si va 

elabora, dupa caz, noi acte orientate spre executarea acesteia. 

 

     PRESEDINTELE 

     PARLAMENTULUI                                           Dumitru DIACOV 

 


