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Legea nr. 544/2001  
privind liberul acces la informaţiile de interes public   

 
În vigoare de la 22 decembrie 2001 

 
Consolidarea din data de 23 februarie 2021 are la bază publicarea din 

Monitorul Oficial, Partea I nr. 663 din 23 octombrie 2001 şi include modificările 
aduse prin următoarele acte: Rectificare 2002; L 371/2006; L 380/2006; L 

188/2007; L 76/2012; L 144/2016; Decret 195/2020; 
Ultimul amendament în 16 martie 2020. 

 
   Art. 7. -  (1) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să răspundă în scris 
la solicitarea informaţiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, 
în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, 
complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenţa solicitării. În cazul 
în care durata necesară pentru identificarea şi difuzarea informaţiei solicitate 
depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de 
zile, cu condiţia înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 
zile.   
   *) Potrivit art. 1 din Decretul Preşedintelui României nr. 195/2020, publicat în 
Monitorul Oficial Partea I nr. 212 din 16/03/2020, se instituie starea de urgenţă 
pe întreg teritoriul României pe o durată de 30 de zile.  
Potrivit art. 56 din Anexa nr. 1 la acest decret, pe perioada stării de urgenţă, 
termenele legale stabilite pentru soluţionarea solicitărilor formulate în 
exercitarea liberului acces la informaţii de interes public, precum şi a petiţiilor 
se dublează.    
   (2) Refuzul comunicării informaţiilor solicitate se motivează şi se comunică în 
termen de 5 zile de la primirea petiţiilor.   
   (3) Solicitarea şi obţinerea informaţiilor de interes public se pot realiza, dacă 
sunt întrunite condiţiile tehnice necesare, şi în format electronic.   
    Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 13 septembrie 2001, 
cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.   

  

 p. PREŞEDINTELE SENATULUI, 

 PAUL PĂCURARU 

 
    Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 
septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia 
României.   

  

 PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 VALER DORNEANU 

    Bucureşti, 12 octombrie 2001.   
    Nr. 544.   


