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 În legătură cu reclamaţia dumneavoastră formulată în temeiul Legii nr. 

544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, înregistrată cu nr. 

4522383 din 28.12.2015, vă aducem la cunoştinţă că la nivelul Aparatului central al 

Ministerului Afacerilor Interne a fost întrunită Comisia de analiză privind încălcarea 

dreptului de acces la informaţiile de interes public, care a verificat aspectele 

semnalate de către dumneavoastră, constatând următoarele: 

Cu privire la obligaţia legală de a transmite informaţiile de interes public,  

comisia a constatat că răspunsul a fost trimis, în mod legal, de către responsabilul de 

informarea publică la nivelul Aparatului Central al M.A.I. 

           În legătură cu termenul de răspuns, din actele puse la dispoziţia comisiei a 

rezultat că prima înregistare a cererii a fost făcută la D.S.G.P. la 12.11.2015, iar 

răspunsul a fost trimis la 23.12.2015. Ţinând cont de prevederile art. 16 lit. c) din 

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, aprobate prin H.G. nr. 

123/2002, unde se arată că termenul este de 30 de zile lucrătoare, data limită până la 

care se putea răspunde este 29.12.2015. Astfel, răspunsul a fost trimis în termen 

legal. 

Cu privire la conținutul răspunsului, precizăm faptul că s-au furnizat 

informații la întrebările privind aspectele ce țin de competența M.A.I. 

          Faţă de cele de mai sus, Comisia a constatat că nu au fost încălcate prevederile 

Legii nr.544/2001, nefiind astfel necesară aplicarea de sancţiuni. 

 

Totodată, vă informăm asupra  faptului că, ulterior transmiterii răspunsului 

nostru, au intrat in evidența structurii de specialitate o serie de rapoarte și documente 

ce conțin informații în legătură cu solicitarea dumneavoastră. În acest sens, vom 

reveni cu o completare la cele transmise până la acest moment. 
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