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INSTRUMENTE JURIDICE INTERNAŢIONALE

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului ( 
ART.19)

p 1

Această declarație prevede că: „Orice om are dreptul 
la libertatea opiniilor şi exprimării; acest drept include 
libertatea de a avea opinii fără imixtiune din afară, 
precum şi libertatea de a căuta, de a primi şi de a 
răspândi informaţii şi idei prin orice mijloace şi indiferent 
de frontierele de stat

Convenția din 1950 pentru apărarea 

drepturilor omului și a libertăților 

fundamentale, amendată prin Protocoalele 

nr. 3, 5 și 8 și completată prin Protocolul nr. 

2, semnată la Roma



Jens 
Martensson

Art. 10 : Libertatea de exprimare 

1. Orice persoana are dreptul la libertatea de exprimare. 

• Acest drept cuprinde libertatea de opinie și libertatea de a primi sau de a 
comunica informaţii ori idei fără amestecul autorităţilor publice și fără a ţine 
seamă de frontiere.

• Prezentul articol nu impiedică statele să supună societăţile de radiodifuziune, de 
cinematografie sau de televiziune unui regim de autorizare

p 3
p 2



Jens 
Martensson p 4

p 3

Pactul internaţional privind 
drepturile civile şi politice

Art. 19 alin. (2)

„Orice persoană are dreptul la libertatea de
exprimare; acest drept cuprinde libertatea de a
căuta, de a primi si de a răspândi informaţii si idei
de orice fel, indiferent de frontiere, sub formă
orală, scrisă, tipărită ori artistică sau prin orice alt
mijloc, la alegerea sa".
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CADRUL NORMATIV INTERN 
DE REGLEMENTARE: Constituţia României ARTICOLUL 31

p 6

(1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public 
nu poate fi îngrădit. 

(2) Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să 
asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi 
asupra problemelor de interes personal.

(3) Dreptul la informaţie nu trebuie să prejudicieze măsurile de protecţie a 
tinerilor sau securitatea naţională.

p 5
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Constituţia RomânieiConstituţia României

(5) Serviciile publice de radio şi de televiziune sunt autonome. Ele trebuie să 
garanteze grupurilor sociale şi politice importante exercitarea dreptului la antenă. 
Organizarea acestor servicii şi controlul parlamentar asupra activităţii lor se 
reglementează prin lege organică.

p 6
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Coordonatele dreptului la informaţie potrivit textului constituţional:Coordonatele dreptului la informaţie potrivit textului constituţional:

p 8

a) garantarea accesului la orice informaţie de interes public;

p 7

b) obligativitatea autorităţilor publice de a informa cetăţenii asupra treburilor 
publice şi asupra problemelor de interes personal;

c) informarea corectă a opiniei publice.
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Actul juridic fundamental statuează obligaţii ale
autorităţilor publice:

� de a informa corect opinia publică asupra treburilor publice şi 
asupra problemelor de interes personal, 

� de a asigura prin serviciile publice dreptul la antenă;
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Art. 1/ Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile 
de interes public

„Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, definite astfel prin

prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile

publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul

României.”

P 9
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Art. 3
(1) Pentru organizarea şi asigurarea accesului 
liber şi neîngrădit al oricărei persoane la 
informaţiile de interes public autorităţile şi 
instituţiile publice au obligaţia de a organiza 
compartimente specializate de informare şi relaţii 
publice sau de a desemna persoane cu atribuţii în 
acest domeniu.

(2) Compartimentele specializate de informare şi relaţii publice 
pot fi organizate, în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice 
centrale ori locale, ca birouri, servicii, direcţii sau direcţii 
generale, în subordinea conducătorului autorităţii sau instituţiei 
publice respective, care, în funcţie de situaţie, poate dispune 
coordonarea acestora de către o altă persoană din conducerea 
autorităţii sau instituţiei publice respective.

P 10
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La nivelul tuturor autorităţilor/instituţiilor organizate la nivel central sau 
local sunt organizate în compartimente de informare şi relaţii publice şi 

vor include în mod obligatoriu cel puţin un birou (o structură) de 
informare publică şi un birou (o structură) de relaţii cu presa.

P 11

La nivelul comunelor, atribuţiile pe linia relaţiei cu presa şi a informării directe a persoanelor 

pot fi îndeplinite de o persoană special desemnată în acest scop de primar.
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Art. 7
Fiecare autoritate sau instituţie publică va stabili, în funcţie de specificul 
propriu al activităţilor, numărul de persoane necesar pentru îndeplinirea 

în bune condiţii a atribuţiilor care revin autorităţii/instituţiei pe linia 
informării şi relaţiilor publice.

P 12

Art. 8

(1) Pentru accesul publicului la informaţiile de interes public difuzate din oficiu, fiecare 

instituţie sau autoritate publică organizează în cadrul compartimentelor de informare şi 

relaţii publice puncte de informare-documentare.
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Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din 
oficiu următoarele informaţii de interes publica)actele normative care reglementează 

organizarea şi funcţionarea autorităţii 

sau instituţiei publice;

b)structura organizatorică, atribuţiile 
departamentelor, programul de funcţionare, 
programul de audienţe al autorităţii sau 
instituţiei publice;

P 13

c)numele şi prenumele persoanelor din conducerea 
autorităţii sau a instituţiei publice şi ale 
funcţionarului responsabil cu difuzarea 
informaţiilor publice;
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d)coordonatele de contact ale autorităţii 
sau instituţiei publice, respectiv: 
denumirea, sediul, numerele de telefon, 
fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de 
Internet;

e)sursele financiare, bugetul şi bilanţul 
contabil;

P 14

f)programele şi strategiile proprii
g)lista cuprinzând documentele de 

interes public;

i)modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în 
situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de 
acces la informaţiile de interes public solicitate
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a)informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte 

din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii;

b)informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele 

economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, 

potrivit legii;

Art. 12: (1)Se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor, următoarele informaţii:

P 15



Jens 
Martenssonp 17

c)informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce 

atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, precum şi principiului 

concurenţei loiale, potrivit legii;

d)informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii;

P 16

e)informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul 

anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei 

persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare;
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f )informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces 

echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces;

g)informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor.

P 17
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Dispoziţii speciale privind accesul mijloacelor de informare în masă la 
informaţiile de interes public.

Art. 18

(1)Autorităţile publice au obligaţia să acorde fără discriminare 
acreditare ziariştilor şi reprezentanţilor mijloacelor de informare în 

masă.

(2)Acreditarea se acordă la cerere, în termen de 
două zile de la înregistrarea acesteia.

P 18
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(4)Refuzul acordării acreditării şi retragerea 
acreditării unui ziarist se comunică în scris şi nu 

afectează dreptul organismului de presă de a 
obţine acreditarea pentru un alt ziarist.”

P 19

(3)Autorităţile publice pot refuza acordarea 
acreditării sau pot retrage acreditarea unui 
ziarist numai pentru fapte care împiedică 
desfăşurarea normală a activităţii autorităţii 
publice şi care nu privesc opiniile exprimate 
în presă de respectivul ziarist, în condiţiile şi 
în limitele legii.
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SancţiuniSancţiuni

p 21

În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informaţiile 
de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie 

administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost 
solicitată informaţia.

p 20

Persoana care se consideră vătămată în drepturile sale poate depune reclamaţia 
administrativă prevăzută la art. 32 în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă 
a refuzului explicit sau tacit al angajaţilor din cadrul autorităţii sau instituţiei publice 

pentru aplicarea prevederilor Legii 

(1) Răspunsul motivat la reclamaţia administrativă se transmite persoanei care a formulat-o în termen de 15 zile de la data 

înregistrării, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă.
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Potrivit legii, atribuțiile Comisiei de analiză privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile de interes 
public are următoarele responsabilităţi:

p 21

a) efectuează cercetarea administrativă;

b) stabileşte dacă reclamaţia persoanei privind încălcarea dreptului de acces la 
informaţiile de interes public este întemeiată sau nu;
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c) în cazul în care reclamaţia este întemeiată, propune aplicarea unei sancţiuni disciplinare pentru personalul 
responsabil şi comunicarea informaţiilor de interes public solicitate.

În cazul funcţionarilor publici culpabili comisia de analiză va informa despre rezultatul cercetării 
administrative comisia de disciplină a autorităţii sau instituţiei publice, care va propune aplicarea unei 

sancţiuni corespunzătoare, potrivit legii;

p 22

d) redactează şi trimite răspunsul solicitantului.
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Norme Metodologice din 2002 
de aplicare a Legii nr. 544/2001 

privind liberul acces la 
informatiile de interes public

Art. 4

Pentru buna desfăşurare a activităţii de 
informare şi relaţii publice în cadrul 
autorităţilor şi instituţiilor publice, aceasta 
poate fi organizată cu următoarele 
componente:

P 23

a) informarea presei

b) informarea publică directă a persoanelor

c) informarea internă a personalului

d) informarea interinstituţională
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Scopul prezentei legi este 
protecţia informaţiilor clasificate 
şi a surselor confidenţiale ce 
asigură acest tip de informaţii. 

Protejarea acestor informaţii se 
face prin instituirea sistemului 
naţional de protecţie a 
informaţiilor ( art.1)

p 25P 24

Legea 182/2002 privind protecția informațiilor 

clasificate
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Potrivit dispozițiilor legii. obiective ale protecţiei 

informaţiilor clasificate sunt:

a) protejarea informaţiilor clasificate împotriva acţiunilor de spionaj, 

compromitere sau acces neautorizat, alterării sau modificării 

conţinutului acestora, precum şi împotriva sabotajelor ori distrugerilor 

neautorizate;

b) realizarea securităţii sistemelor informatice şi de transmitere a 

informaţiilor clasificate.

P 25

Persoanele care vor avea acces la informaţii clasificate secrete de stat vor fi verificate, în prealabil, cu privire la 

onestitatea şi profesionalismul lor, referitoare la utilizarea acestor informaţii.
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Exemple de informaţii secrete de stat: ( art.17)

p 27

a) sistemul de apărare a ţării şi elementele de bază ale acestuia, operaţiile militare, tehnologiile de fabricaţie, 

caracteristicile armamentului şi tehnicii de luptă utilizate exclusiv în cadrul elementelor sistemului naţional de apărare;

b) planurile, precum şi dispozitivele militare, efectivele şi misiunile forţelor 

angajate;

P 26
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d) organizarea sistemelor de protecţie şi apărare a obiectivelor, sectoarelor şi la reţelele de calculatoare 

speciale şi militare, inclusiv la mecanismele de securitate a acestora;

P 27

c) cifrul de stat şi alte elemente criptologice stabilite de autorităţile publice competente, precum şi activităţile în legătură cu realizarea şi folosirea 

acestora;
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f )activitatea de informaţii desfăşurată de autorităţile publice stabilite prin lege pentru apărarea ţării şi siguranţa naţională;

e) datele, schemele şi programele referitoare la sistemele de comunicaţii şi la reţelele de calculatoare speciale şi militare, inclusiv la 

mecanismele de securitate a acestora;
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a) strict secret de importanţă deosebită;
b) strict secret;
c) secret.

( art.32 ) Accesul la informaţii secrete de stat este permis numai în baza unei autorizaţii scrise, eliberate de conducătorul persoanei juridice care deţine astfel de informaţii, 

după notificarea prealabilă la Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat.
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Infractiuni prevăzute de Codul PenalInfractiuni prevăzute de Codul Penal

1. Comunicarea de informații false - Art. 404. 

Comunicarea sau răspândirea, prin orice mijloace, de știri, date sau informații false

ori de documente falsificate, cunoscând caracterul fals al acestora, dacă prin aceasta se

pune în pericol securitatea națională, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani.

P 30
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Infractiuni prevăzute de Codul PenalInfractiuni prevăzute de Codul Penal

2. Trădarea prin transmitere de informații secrete de stat - Art. 395.

Transmiterea de informații secrete de stat unei puteri sau organizații străine ori

agenților acestora, precum și procurarea ori deținerea de documente sau date ce

constituie informații secrete de stat de către cei care nu au calitatea de a le cunoaște, în

scopul transmiterii lor unei puteri sau organizații străine ori agenților acestora, săvârșite

de un cetățean român, se pedepsesc cu închisoarea de la 10 la 20 de ani și interzicerea

exercitării unor drepturi.

P 31


