
Bd. Nicolae Bălcescu nr. 21 
etaj 2, sector 1, cod 010044 

Bucureşti, ROMANIA
tel.: +4021 317 71 70 
fax: +4021 317 71 72

office@transparency.org.ro
www.transparency.org.ro

1/1

Accesul la informatie & Avocatul Poporului

COMUNICAT DE PRESA 19 noiembrie 2002

Accesul la informatie si Avocatul Poporului

Accesul la informatie este un drept pe care cetateanul trebuie sa il poata exercita liber de orice constrangeri.

Atunci cand acest drept este incalcat, institutia Avocatul Poporului este mandatata prin Constitutie sa intervina pentru a oferi 
protectie.

Totusi, nu asa stau lucrurile in Romania. Practica curenta infirma premisele de mai sus. 

Asociatia Romana pentru Transparenta (Transparency International – Romania) a analizat rolul Avocatului Poporului in 
apararea accesului liber la informatia publica in Romania.

In acelasi timp, ART a studiat comparativ felul in care institutia echivalenta, de la nivelul Uniunii Europene, numita 
Mediatorul European, se implica in apararea acestui drept.

ART a publicat un raport al acestui studiu comparativ, pe care l-a suplimentat cu un set de sugestii facute Avocatului 
Poporului.

In esenta, ART propune Avocatului Poporului sa faca recomandari catre institutiile publice, care sa se constituie intr-o buna 
practica, inspirata de experienta europeana.

Vineri, 15 noiembrie, ART a organizat o masa rotunda, la care au participat un reprezentant al Ombudsman-ului suedez, 
reprezentanti ai Avocatului Poporului roman, ai ministerelor cu atributii in domeniu, organizatii neguvernamentale si ziaristi.

Alaturi de ei s-au aflat si Dan Jurcan, secretar de stat in Ministerul Informatiilor Publice, si deputatul liberal Mona Musca –
ambii implicati in promovarea legii accesului la informatia de interes public, de la faza sa de proiect si pana la faza actuala, 
de campanie de promovare a acesteia in atentia publicului.

Concluzia intalnirii a fost ca dificultatile de punere in aplicare a legii accesului liber la informatia de interes public (nr. 544) 
reclama interventia Avocatului Poporului.

Iar acesta are la dispozitie instrumentele necesare pentru a actiona, daca alege sa intervina in apararea liberului acces la 
informatie.
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