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Accesul liber și neîngrădit al persoanei la orice informații de interes public, 

constituie un principiu de bază al relațiilor dintre persoane și autoritățile publice, protejat de 
Constituția României și de documentele internaționale ratificate de Parlamentul României.  

 
Reglementările de bază privind liberul acces la informațiile de interes public sunt 

cuprinse în legile naționale care preiau documente internaționale. De exemplu, art. 19 din 
Declarația Universală a Drepturilor Omului prevede că Orice persoană are dreptul la 
libertatea opiniei și a expresiei; acest drept include libertatea de a susține opinii fără nicio 
interferență și de a căuta, a primi și a răspândi informații și idei prin orice mijloace, 
indiferent de frontiere. Similar, art. 10 din Convenția Europeană pentru Drepturile Omului  
precum și art. 31 din Constituția României garantează că dreptul persoanei de a avea 
acces la orice informație de interes public nu poate fi îngrădit.  

 
Autoritățile publice, potrivit competențelor ce le revin, sunt obligate să asigure 

informarea corectă a cetățenilor asupra treburilor publice și asupra problemelor de 
personal. În aplicarea acestor texte au fost adoptate Legea nr. 544 din 2001 privind liberul 
acces la informațiile de interes public și respectiv Hotărârea nr. 123/2002 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile 
de interes public.  

 
Scopul adoptării Legii nr. 544/2001 îl constituie asigurarea accesului liber și 

neîngrădit al oricărei persoane la orice informații de interes public. Conform prevederilor art. 
6 alin. 1 din Legea 544/2004, orice persoană are dreptul să solicite și să obțină de la 
autoritățile și instituțiile publice, în condițiile legii, informații de interes public.  

 
În virtutea acestui drept, autoritățile și instituțiile publice sunt obligate să asigure 

persoanelor, la cererea acestora, informațiile de interes public solicitate în scris sau verbal. 
Informația de interes public se referă la orice informație care privește activitățile sau rezultă 
din activitățile unei autorități publice sau instituții publice, indiferent de suportul ori de forma 
sau de modul de exprimare a informației. 

 
 

La nivelul autorităților administrației publice locale de la nivelul comunei Helegiu, 
județul Bacau în anul 2016 nu s-au înregistrat solicitări cu privire la informații de interes 
public.  
Astfel : 

I. Numărul total de solicitări de informații de interes public: 0 
 
II. Numărul de solicitări defalcat în raport de obiectul cererii:0 
III. Numărul de solicitări defalcat pe modalitatea de adresare: 
a) în scris 0 
b) verbal  0 

 
IV. Numărul de solicitări pe destinatarul solicitării: 
a) mass-media: 0 
b) persoane fizice: 0 
c) persoane juridice: 0 
 
V. Reclamații administrative: 0 



 
VI. Numărul de plângeri în instanță: 0 

 
Pentru anul 2017 ne propunem următoarele măsuri: 
- actualizarea permanentă a site-ului cons. www.helegiu.ro privind informațiile de 

interes public. 
- îmbunătățirea afișajelor interioare și exterioare ale instituției; 
- utilizarea sistemului informațional pentru gestionarea informațiilor publice. 
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