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Cuvinte cheie: dreptul la informaţie, libertatea de exprimare, transparenţa decizională, viaţa 

privată, protecţia juridică, funcţionarea democratică a statului 

 

Sinteza  

Activitatea de cercetare s-a axat pe dimensiunea multidisciplinară a dreptului la informaţie, 

respectiv o altă abordare faţă de cercetările anterioare, care a evidenţiat legătura indisolubilă dintre 

dreptul la informaţie al individului şi evoluţia sa socială, precum şi multiplele faţete pe care 

informaţia le îmbracă, respectiv informaţia economică, administrativă, ştiinţifică etc. Totodată, am 

prezentat şi analizat formele în care dreptul la informaţie al cetăţeanului, ca drept fundamental, 

poate fi afectat, prin manipularea ori cenzurarea informaţiei. 

Am cercetat modul în care legislaţia română, specifică diverselor domenii, reuşeşte să asigure 

acel echilibru între garantarea dreptului la informaţie al cetăţeanului şi limitarea acestui drept, pentru 

considerente ce ţin de apărarea securităţii naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a 

drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor, demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei, dreptul la 

propria imagine, desfăşurarea instrucţiei penale, prevenirea consecinţelor unei calamităţi naturale, 

ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav. 

Din punct de vedere juridic, dreptul  la informaţie şi libertatea de exprimare reprezintă drepturi 

social politice fundamentale într-o societate democratică. Cele două se află într-o strânsă 

interdependenţă şi, de asemenea, sunt într-o legătură şi corelare cu evoluţia societăţii în ansamblu. 

Dreptul la informaţie, reprezintă un drept fundamental al omului, garantat de legislaţia 

internaţională şi care a fost transpus şi în legislaţia română. În principal, literatura de specialitate a 

abordat dreptul la informaţie din perspectiva furnizării unor informaţii de interes public, la care 

cetăţeanul este îndreptăţit sa aibă acces. O abordare a acestui drept fundamental este necesar a fi 

făcută din toate perspectivele: dreptul la informaţie ştiinţifică, administrativă, culturală, economică, 

etc. Totodată, este important să avem în vedere nu doar garantarea dreptului la informaţie, ci şi 

protecţia informaţiilor, şi aici trebuie avută în vedere atât protecţia juridică, cât şi cea fizică a 

informaţiilor. 

Societatea românească este într-o continuă transformare şi adaptare la cerinţele şi condiţiile 

comunităţii europene, ai cărei membri suntem. Legislaţia română, în materie civilă a suferit 

profunde transformări în ultimii ani, în acest mod, punându-se în practică prevederi legale 

consacrate deja de legislaţia europeană şi internaţională. Deşi dreptul la informaţie este un drept 

fundamental, modul de exercitare a acestui drept comportă, la rândul său, şi îndatoriri ori 

responsabilităţi şi poate fi supus unor restrângeri. Restrângerile trebuie să fie expres prevăzute de 

lege şi limitate la atingerea scopului pentru care se impun, respectiv securitatea naţională, 



integritatea teritorială sau siguranţa publică, apărarea ordinii şi prevenirea infracţiunilor, protecţia 

sănătăţii, a moralei, a reputaţiei sau a drepturilor altora, pentru a împiedica divulgarea informaţiilor 

confidenţiale sau pentru a garanta autoritatea şi imparţialitatea puterii judecătoreşti. 

Un aspect aflat în discuţie, în societăţile cu tradiţie democratică, este cel al transparenţei 

instituţiilor publice. Atunci când ne referim la subiectul transparenţei instituţionale trebuie avut în 

vedere faptul că societatea românească a avut o abordare înclinată mai ales către opacitatea 

instituţiilor, limitarea accesului la informaţiile referitoare la activitatea instituţiilor publice şi la 

procesul de luare a deciziilor. Integrarea în structurile euro – atlantice a determinat adoptarea unor 

acte normative care să garanteze dreptul la informaţie al cetăţenilor şi libertatea de exprimare. De 

asemenea, a fost consacrată, în mod expres, noţiunea de „transparenţă” în activitatea organizaţiilor 

statului. 

Totuşi, din raţiuni ce ţin de buna funcţionare a acestor instituţii şi a relaţiilor sociale în 

ansamblu, atât dreptul la informaţie, cât şi libertatea de exprimare pot fi supuse unor limitări, ce 

trebuie să fie proporţionale cu situaţia care le-a generat, să fie nediscriminatorii şi, mai ales, să nu  

aducă atingere existenţei dreptului sau a libertăţii în sine. 

Studiul dreptului la informaţie a urmărit identificarea aspectelor teoretice şi practice care pot 

afecta exerciţiul acestuia, dar şi modul în care sunt garantate obligaţiile corelative dreptului supus 

cercetării. Cercetarea a abordat multidisciplinar dreptul la informaţie, respectiv reflectarea lui în 

legislaţia muncii, în cea civilă, comercială, penală etc. şi reliefează modul în care reglementările 

juridice subsecvente pot afecta exerciţiul acestui drept. 

Am considerat important să remarc modul în care acest drept a evoluat, din perspectivă 

istorică, în legislaţie, şi am reliefat valoarea respectării dreptului la informaţie, prin prisma 

transparenţei decizionale şi a noţiunii de „bună guvernare”. 

Informaţia are un rol esenţial în progresul social, în promovarea valorilor sociale, fiind numită 

şi „oxigenul democraţiei”. Dreptul individului la informaţie stă la baza participării acestuia la viaţa 

societăţii, la responsabilizarea democratică şi informaţia trebuie să circule într-un flux liber, pe două 

sensuri, dinspre societate spre cetăţean şi invers. 

În ansamblu, drepturile politice şi libertăţile publice sunt asociate cu funcţionarea democratică 

a statului, în care indivizii pot monitoriza şi critica autorităţile publice, pot primi informaţii şi se pot 

exprima liber, iar transparenţa conferă un grad sporit de încredere în relaţiile sociale. Dezvoltarea 

socială constă în surmontarea tuturor obstacolelor aflate în calea libertăţii indivizilor, iar nivelul de 

dezvoltare al unei societăţi poate fi evaluat prin amplitudinea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor. 

Toate aceste libertăţi, cu rol esenţial în dezvoltarea individului, dar şi a societăţii, au la bază libera 

circulaţie a informaţiei, pentru că lipsa de transparență şi înţelegerile oculte, între guverne, 



companii, bănci etc., pot genera acte de corupţie, generează neîncrederea partenerilor sociali şi 

afectează libertatea de decizie şi acţiune a indivizilor. Totodată, pentru realizarea acestor libertăţi, 

individul are nevoie de informaţie din cele mai diverse domenii, care au impact semnificativ asupra 

vieţii sale. 

Există abordări diferite privind libertatea de exprimare şi dreptul la informaţie: în S.U.A. se 

consideră că aceste drepturi sunt prevalente drepturilor individuale, fapt care este ilustrat de 

legislaţia anglo – saxonă. În schimb, majoritatea sistemelor de drept franco – german reglementează 

o situaţie de echilibru, în care drepturile sunt susceptibile de îngrădiri, cu condiţia ca restrângerea 

exerciţiului dreptului să fie bine determinată, „necesară într-o societate democratică”. 

Plecând de la ideea că drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului sunt sacrosante, trebuie 

să avem în vedere faptul că respectarea lor şi garantarea exerciţiului liber al acestor drepturi este nu 

doar responsabilitatea statului, ci şi a cetăţeanului însuşi. Statul este obligat să adopte instrumentele 

juridice necesare, iar cetăţeanul trebuie să apere însăşi ideea de a-i fi garantate aceste drepturi şi să 

solicite exerciţiul deplin şi neîngrădit al lor.  

Informaţia are un rol foarte important în toate domeniile vieţii sociale şi este necesar să se 

urmărească transmiterea ei, pe cât posibil, nealterată. Puterea informaţiei este recunoscută, iar modul 

în care aceasta este folosită poate conduce la progresul social, dar poate provoca, prin folosirea ei 

maliţioasă, şi „atitudini nefavorabile față de instituții și un declin al încrederii acordate guvernelor”. 

În materie de drept la informaţie este necesară „concilierea intereselor” părţilor şi „prevenirea 

conflictelor” între deţinătorul informaţiei şi beneficiarul legal. Aceste aspecte trebuie avute în vedere 

de către stat, ca garant al dreptului cetăţeanului la informaţie, atunci când reglementează accesul la 

informaţiile de interes pentru cetăţeni. 

Sfera dreptului la informaţie a cunoscut o amplă evoluţie, în ultimii ani, ceea ce a condus la 

diversificarea şi multiplicarea categoriilor de informaţii care prezintă interes pentru cetăţean. 

Legislaţia internaţională, europeană şi naţională au evoluat, în sensul că stipulează tot mai multe 

obligaţii de a informa, în diverse domenii de activitate, şi, deşi prevederile constituţionale şi legea 

specială nu au fost puse în acord cu evoluţia socială, au fost adoptate diverse acte normative 

(specifice fiecărui domeniu de activitate), care stabilesc în sarcina autorităţilor, a organismelor 

colective, a organismelor de management, a angajatorilor etc., obligaţia de a informa (din oficiu) sau 

de a furniza anumite informaţii (la cerere), ceea ce a consfinţit, în practică, garantarea mai largă a 

dreptului la informaţie. 

Pornind de la aceste premise, am cercetat modul în care legislaţia română, specifică diverselor 

domenii, reuşeşte să asigure acel echilibru între garantarea dreptului la informaţie al cetăţeanului şi 

limitarea acestui drept, pentru considerente ce ţin de apărarea securităţii naţionale, a ordinii, a 



sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor, demnitatea, onoarea, viaţa 

particulară a persoanei, dreptul la propria imagine, desfăşurarea instrucţiei penale, prevenirea 

consecinţelor unei calamităţi naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav. 

Această parte a studiului a vizat garanţiile şi limitările legale ale dreptului la informaţie, aşa 

cum sunt ele reflectate în legislaţia română, în concordanţă cu prevederile internaţionale şi europene. 

În majoritatea ţărilor democratice, şi nu numai, acest drept este stipulat în texte legale de cel 

mai înalt nivel (texte constituţionale), dar spre deosebire de alte drepturi, acesta este un drept relativ 

şi nu unul absolut, fiind susceptibil de restrângeri ori limitări. Limitarea dreptului la informaţie 

trebuie să fie proporţională cu interesul protejat prin această restrângere a exerciţiului dreptului. 

Excepţiile de liberul acces la informaţie trebuie înţelese şi interpretate atât în sens restrictiv, 

cât şi extensiv, de la caz la caz. Important în această construcţie juridică este menţinerea unui 

echilibru între garanţiile şi limitările exerciţiului dreptului la informaţie. 

La nivel mondial, organizaţiile internaţionale şi societatea civilă, recunosc importanţa 

dreptului de acces la informaţie (cunoscut şi sub denumirea „dreptul de şti” – right to know /droit de 

savoir).Doar existenţa ipotetică a acestui drept, prin crearea unei prevederi legislative, nu este 

suficientă, ci este cel puţin la fel de important modul în care se face, în practică, accesul la 

informaţie şi dacă limitările acestui drept sunt conforme cu jurisprudenţa şi practicile europene. 

Consider că dreptul la informaţie, în mod just, este susceptibil de a suferi limitări, pentru că în 

cadrul larg al drepturilor omului („universale, indivizibile și interdependente”) acestea trebuie să fie 

abordate echilibrat, pe ideea de echilibru al acestor drepturi, toate de o valoare egală, astfel încât 

exerciţiul unui drept, de către un individ, să nu lezeze un alt drept, al altui individ. 

O altă dimensiune a dreptului fundamental la informaţie este potenţialul său de a atenua 

disparităţile între naţiuni, între regiuni ale aceluiaşi stat, în general între indivizi. Accesul la noile 

tehnologii ale informaţiei, încurajarea politicilor privind accesul liber, efectiv, la informaţie, poate 

consolida dezvoltarea socială şi încuraja dezvoltarea durabilă. 

Nu putem vorbi despre un individ liber şi o societate democratică în lipsa informaţiilor, aşa 

cum nu se poate concepe o participare a cetăţeanului la viaţa socială fără accesul la informaţie. 

În contextul larg al garantării drepturilor omului şi necesităţii restrângerii exerciţiului unor 

drepturi, este necesar ca statul, autoritatea care exercită puterea, să se confunde la un moment dat cu 

această putere, în sensul menţinerii valorilor morale care trebuie protejate, garantării drepturilor şi 

libertăţilor şi menţinerii echilibrului în ceea ce priveşte limitarea acestora. Exercitarea drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale trebuie să fie făcută în limitele legale şi mai ales cu bună credinţă. 

Un capitol analizează dreptul la informaţie, din punct de vedere al legii fundamentale române 

şi am analizat principiile care stau la baza restrângerii exerciţiului unor drepturi sau libertăţi: 



interesul general, principiul legalităţii, principiul necesităţii, principiului proporţionalităţii, principiul 

nediscriminării.  

Această limitare nu trebuie să aducă atingere existenţei, în sine, a dreptului, iar în momentul în 

care motivele restrângerii nu mai subzistă, exercitarea deplină a dreptului sau libertăţii trebuie să se 

reia. 

Consider că, aşa cum cetăţenii trebuie să fie informaţi asupra drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale de care se bucură, în acelaşi mod ei trebuie să fie conştientizaţi şi cu privire la 

obligaţiile pe care le au şi limitările la care le pot fi supuse aceste drepturi şi libertăţi. Aşa cum ştim, 

Constituţia reprezintă forma de ordine juridică principală, iar eficienţa ei, ca şi a normelor juridice 

subsecvente, se măsoară, în practică prin gradul de conformare a cetăţenilor şi a instituţiilor, la 

normele pe care le consacră. 

Abordarea constituţională a dreptului la informaţie are trei paliere: garantarea accesului la 

informaţie, obligativitatea autorităţilor de a informa cetăţenii şi obligativitatea mass mediei de a 

informa corect. 

În contextul informării corecte a cetăţenilor am studiat modul în care dreptul la informaţie este 

afectat de „fake news”, conştienţi fiind că cetăţenii au nevoie de informaţie corectă, pentru a putea 

lua decizii în cunoştinţă de cauză, astfel încât să îşi asigure bunăstarea personală şi o participare 

informată la viaţa publică. 

Orice stat de sorginte liberală îşi are originea sau fundamentul în afirmarea drepturilor naturale 

şi inviolabile ale individului. Pe de altă parte, consacrarea unui drept ca fiind garantat în legislaţie, 

conduce la diminuarea sau limitarea altor drepturi.  

Art. 31, alin. 3 din Constituţia României stabileşte limite generice ale dreptului la informaţie, 

în sensul că acesta „nu trebuie să prejudicieze măsurile de protecţie a tinerilor sau securitatea 

naţională”. Putem observa că limitarea dreptului la informaţie poate viza doar două domenii: 

protecţia tinerilor şi securitatea naţională. În acest cadru, am efectuat un studiu, în care am analizat 

evoluţia măsurilor de protecţie a tinerilor, în contextul dreptului la informaţie. 

Într-un alt capitol am analizat liberul acces la informaţiile de interes public şi, când vorbim 

despre accesul la informaţii de interes public, trebuie să avem în vedere toate dimensiunile acestui 

drept, respectiv de a căuta, a primi şi a difuza informaţii.  

De asemenea, am abordat excepţiile de la liberul acces la informaţiile de interes public. Pentru 

a armoniza dreptul la informaţie al cetăţeanului cu nevoia de confidenţialitate a unor domenii 

sociale, prin lege se pot stabili, limitativ, anumite obiective ce vor fi protejate de accesul liber la 

informaţie, fără însă a goli de conţinut dreptul.  



Când se invocă excepţia de la liberul acces la informaţie trebuie să fie analizat conţinutul 

informaţiei şi nu documentul care o conţine, iar termenul de exceptare de la liberul acces ar trebui să 

fie limitat tot prin acte normative, astfel încât să nu promovăm o cultură a secretului, nejustificată. 

Astfel, ar trebui avut în vedere ca, odată cu eliminarea ameninţării la valoarea protejată (securitatea 

naţională, ordinea publică etc.), să se elimine şi confidenţialitatea acelor informaţii. Este necesar ca 

autorităţile să analizeze dacă pericolul mai subzistă şi dacă mai este necesară protejarea informaţiei. 

În acest context, am analizat jurisprudenţa Curţii Constituţionale privind Legea nr. 544/2001 

şi, deşi am concluzionat că legislaţia în domeniu este susceptibilă a fi modificată, totuşi Curtea nu a 

declarat nicio normă ca fiind neconstituţională.  

Un alt aspect studiat vizează relaţia dintre dreptul la informaţie şi protecţia datelor cu caracter 

personal. Protecţia datelor cu caracter personal a reprezentat o preocupare constantă a structurilor 

europene, în aria mai vastă a drepturilor şi libertăţilor fundamentale recunoscute. Am acordat atenţie 

elementelor de noutate aduse de intrarea în vigoare a Regulamentului (UE) 2016/679 – GDPR, 

legitimitatea prelucrării datelor cu caracter personal, în contextul dreptului la informaţie, excepţiile 

legale de la asigurarea drepturilor persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter 

personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, legată desigur de dreptul la 

informaţie şi protecţia datelor cu caracter personal. 

Un capitol este dedicat studiului privind divulgarea informaţiilor secrete de stat, secrete  de 

serviciu sau nepublice. Am analizat limitarea dreptului la informaţie pentru protecţia informaţiilor 

clasificate, pentru că, aşa cum dreptul la informaţie este important pentru o democraţie consolidată, 

tot atât de important este să se acorde o protecţie corespunzătoare unor informaţii a căror diseminare 

neautorizată ar putea crea grave prejudicii. Am studiat limitarea accesului la informaţie în domeniul 

protecţiei martorilor, un subiect sensibil şi important în arhitectura luptei împotriva criminalităţii 

grave. Totodată, am analizat şi criticat, în unele aspecte, incriminarea în Codul Penal a divulgării 

informaţiilor secrete de stat, secrete  de serviciu sau nepublice. 

Am dedicat un capitol al studiului dreptului la informaţie în cadrul procedurilor judiciare sau 

administrative. Am analizat, selectiv, având în vedere dimensiunea actului normativ, garantarea şi 

limitarea dreptului la informaţie în noul Cod Civil, cu accent pe elementele de noutate, pe cele care 

am considerat că suscită controverse, pe cele care au o aplicabilitate practică mai des întâlnită şi pe 

obligaţia de a informa, în cadrul raporturilor juridice civile şi pe dreptul corelativ la informaţie, drept 

care nu aparţine doar părţilor implicate direct în raporturile juridice de drept civil, ci şi terţilor. Rolul 

publicităţii în dreptul civil este acela de a aduce actul, faptul sau dreptul la cunoştinţa oricărei 

persoane, asigurând astfel opozabilitatea actului, ceea ce interesează din punct de vedere al dreptului 

la informaţie. Lipsa publicităţii poate avea drept efect inopozabilitatea actului faţă de terţi.  



În ceea ce priveşte dreptul la informaţie în procedura civilă, ne aflăm în faţa unui potenţial 

conflict între dreptul la informaţie, libertatea de exprimare şi dreptul la un proces echitabil, precum 

şi dreptul la viaţă intimă, privată. Democraţia se exercită atât prin actul de justiţie, cât şi prin cel de 

informare, de aceea trebuie găsit echilibrul între nevoia de informaţie şi nevoia de protecţie a altor 

drepturi şi libertăţi fundamentale. Dreptul la informaţie nu poate fi lipsit de orice îngrădire, pentru că 

în numele libertăţii de exprimare se poate face atât bine, cât şi rău, iar în cadrul procedurilor 

judiciare există riscul punerii în pericol fie a anchetei în sine, fie a drepturilor şi libertăţilor altor 

persoane, pe care difuzarea unor informaţii în spaţiul public le poate vătăma. 

Am studiat garanţiile şi limitările dreptului la informaţie în procedura penală, unde spre 

deosebire de procedura civilă, se ridică probleme mai sensibile privind accesul la informaţie, atât din 

punct de vedere al specificului procedurii penale, cât şi al interesului mass mediei şi publicului 

pentru chestiunile penale. Procedura penală are o fază nepublică, în care accesul la informaţie are un 

regim special, el fiind permis doar părţilor, pentru a asigura dreptul la apărare, iar publicului larg îi 

sunt furnizate doar informaţii generale. Este de dorit ca toţi factorii implicaţi să fie conştienţi de 

necesitatea respectării regulilor de procedură, a secretului profesional, dar şi a interesului publicului 

şi necesităţii acestuia de a fi informat.  

Diseminarea şi protejarea informaţiilor în domeniul fiscal am considerat că prezintă interes, 

deoarece domeniul fiscal are o importanţă deosebită în viaţa cetăţenilor, raporturile juridice din 

această materie având impact financiar atât asupra individului, cât şi asupra bugetului statului. Legat 

de colectarea impozitelor şi taxelor de la contribuabili se gestionează o multitudine de informaţii 

despre persoanele fizice sau juridice şi, din punct de vedere al dreptului la informaţie, este important 

modul în care sunt protejate aceste informaţii şi cum este permis sau limitat accesul publicului la ele. 

Totodată, contribuabilul are dreptul de a fi informat în relaţia cu autorităţile fiscale pentru a-şi putea 

achita la timp obligaţiile fiscale, dar şi pentru a-şi putea apăra drepturile în raport cu statul. 

Am analizat dreptul la informaţie în câteva domenii legislative, pe care le-am considerat de 

interes practic. Astfel, dreptul la informaţie în raporturile de muncă, cu garanţiile şi limitările 

stabilite de Codul muncii, este important pentru că informaţiile pe care le primesc angajaţii, 

angajatorii, dar şi beneficiarii produselor, schimbările culturale, tehnologice, ale procedeelor de 

lucru, modul în care indivizii au acces la educaţie ori reconversie profesională, toate acestea sunt în 

măsură să afecteze piaţa muncii, să conducă la reorientarea forţei de muncă, la crearea de noi locuri 

de muncă ori la apariţia unui surplus al acesteia. Piaţa muncii este influenţată la rândul său de modul 

în care evoluează societatea şi, practic, schimbarea societăţii, conduce la schimbări pe piaţa muncii. 

În contextul liberei circulaţii a bunurilor şi serviciilor, principiu de bază al Uniunii Europene, 

am considerat de interes să analizez cadrul general de informare a angajaţilor şi dreptul la informaţie 



al angajaţilor societăţilor europene. Dreptul la informaţie al angajaţilor este o componentă 

importantă a dialogului social, aceştia având nevoie de informaţii atât pentru propria evoluţie 

profesională, cât şi pentru implicarea lor în funcţionarea întreprinderii. 

Dreptul la informaţie al pacientului l-am considerat important din punct de vedere al studiului, 

reprezentând o particularitate, faţă de cadrul general normativ. Pentru asigurarea încrederii 

pacienţilor în sistemul de sănătate şi garantarea unui nivel de protecţie este importantă 

reglementarea drepturilor pacientului şi furnizarea unor informaţii utile şi adecvate, astfel încât 

decizia sa să fie adoptată în cunoştinţă de cauză. Este necesar, de asemenea, să i se garanteze 

pacientului confidenţialitatea informaţiilor ce îl privesc, ca parte a dreptului său fundamental la viaţă 

intimă, departe de ingerinţe nedorite. 

Un alt aspect de interes, opinia mea, îl constituie limitarea dreptului la informaţie pentru 

protejarea secretului profesional în materie bancară. De-a lungul timpului, secretul bancar a 

cunoscut transformări, odată cu evoluţia socială, aceste modificări reflectându-se în legislaţie. 

Pentru derularea operaţiunilor bancare într-un mediu de siguranţă şi încredere este necesară această 

„obligaţie de discreţie”.  

Analizând legislaţiile celor 52 de state putem concluziona că sub o formă sau alta, dreptul la 

informaţie este garantat legislativ, cu accent pe accesul la informaţiile de interes public. 37 de state 

consfinţesc în Constituţie dreptul la informaţie, iar 13 state prevăd prin lege dreptul de acces la 

informaţie. Există două state, dintre cele analizate, Ducatul Luxemburg şi Principatul Monaco, care 

nu reglementează dreptul la informaţie nici prin Constituţie, nici prin alt act normativ. Cu toate 

acestea, conform statisticilor
1
, în perioada 1959-2017, CEDO nu a constatat nicio încălcare a art. 10 

de către Monaco, iar pentru Luxemburg au fost constatate doar trei încălcări ale art. 10. 

Este interesant de observat că anumite state merg până la a garanta prin constituţie dreptul la 

informaţie al consumatorilor, dreptul la informaţia despre mediu, dreptul la informaţia privind datele 

cu caracter personal etc., ceea ce conferă o importanţă deosebită dreptului generic la informaţie. 

Ca drept fundamental, dreptul la informaţie se bucură de o protecţie juridică adecvată, cu 

stabilirea unor limite legitime de exercitare a acestui drept, astfel încât să se asigure un echilibru 

adecvat între acest drept şi celelalte drepturi şi libertăţi fundamentale. 

Concluziile studiului reprezintă, în majoritatea lor, propuneri de lege ferenda,  în scopul 

armonizării unor prevederi deja existente sau pentru a aduce mai aproape de evoluţia socială aceste 

imperative normative. 

 

CONCLUZIILE CERCETĂRII ŞI PROPUNERI 

                                                 
1
 A se vedea Anexa nr. V. 



 

1. Concluzii 

Informaţia are un rol esenţial în progresul social, în promovarea valorilor sociale, fiind numită 

şi „oxigenul democraţiei”. Dreptul individului la informaţie stă la baza participării acestuia la viaţa 

societăţii, la responsabilizarea democratică şi, aşa cum am arătat în cuprinsul studiului, informaţia 

trebuie să circule într-un flux liber, pe două sensuri, dinspre societate spre cetăţean şi invers. 

În ansamblu, drepturile politice şi libertăţile publice sunt asociate cu funcţionarea democratică 

a statului, în care indivizii pot monitoriza şi critica autorităţile publice, pot primi informaţii şi se pot 

exprima liber, iar transparenţa conferă un grad sporit de încredere în relaţiile sociale. Dezvoltarea 

socială constă în surmontarea tuturor obstacolelor aflate în calea libertăţii indivizilor, iar nivelul de 

dezvoltare al unei societăţi poate fi evaluat prin amplitudinea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.  

Există abordări diferite privind libertatea de exprimare şi dreptul la informaţie: în S.U.A. se 

consideră că aceste drepturi sunt prevalente drepturilor individuale, fapt care este ilustrat de 

legislaţia anglo – saxonă. În schimb, marea majoritate a sistemelor de drept franco – german 

reglementează o situaţie de echilibru, în care drepturile sunt susceptibile de îngrădiri, cu condiţia 

ca restrângerea exerciţiului dreptului să fie bine determinată. 

Plecând de la ideea că drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului sunt sacrosante, trebuie 

să avem în vedere faptul că respectarea lor şi garantarea exerciţiului liber al acestor drepturi este nu 

doar responsabilitatea statului, ci şi a cetăţeanului însuşi. Statul este obligat să adopte instrumentele 

juridice necesare, iar cetăţeanul trebuie să apere însăşi ideea de a-i fi garantate aceste drepturi şi să 

solicite exerciţiul deplin şi neîngrădit al lor.  

Informaţia are un rol foarte important în toate domeniile vieţii sociale şi este necesar să se 

urmărească transmiterea ei, pe cât posibil, nealterată. Puterea informaţiei este recunoscută, iar modul 

în care aceasta este folosită poate conduce la progresul social, dar poate provoca, prin folosirea ei 

maliţioasă, şi „atitudini nefavorabile față de instituții și un declin al încrederii acordate guvernelor” 

(Mattelart, 1978:3-49). 

Există discuţii referitoare la informaţiile istorice transmise între generaţii, cât adevăr conţin 

acestea şi cât reprezintă denaturare ori falsificare. Unii autori afirmă că statele totalitare au mistificat 

informaţia istorică, în funcţie de interesul momentului, iar statele democratice au lăsat la latitudinea 

cercetărilor ori istoricilor scrierea istoriei, însă şi în această situaţie pot apărea distorsiuni ale 

informaţiei transmise, ea putând fi afectată de modul de abordare al fiecărei persoane care 

cercetează faptele istorice. De asemenea, se pune problema modului în care percepe publicul 

informaţia ca „adevăr istoric”, autorul fiind de părere că uneori informaţia istorică prezentată într-un 



film sau o carte de mare audienţă, poate rămâne în „conştiinţa publicului” ca fiind mai veridică decât 

informaţiile furnizate prin intermediul cercetărilor ştiinţifice. 

În materie de drept la informaţie este necesară „concilierea intereselor” părţilor şi „prevenirea 

conflictelor” între deţinătorul informaţiei şi beneficiarul legal. Aceste aspecte trebuie avute în vedere 

de către stat, ca garant al dreptului cetăţeanului la informaţie, atunci când reglementează accesul la 

informaţiile de interes pentru cetăţeni. 

Pentru a facilita accesul, legislaţia română prevede în mod expres gratuitatea punerii la 

dispoziţie a informaţiilor de interes public (cu suportarea costurilor serviciilor de copiere, dacă este 

cazul). Totuşi, în practică au fost întâlnite situaţii în care au fost solicitate informaţii într-un format 

diferit de cel în care instituţia publică le are organizate (de exemplu au fost solicitate statistici 

referitoare le fenomenul infracţional, altele decât cele pe care poliţia le culege) sau datele solicitate 

au vizat o perioadă de peste 25 ani (spre exemplu în anul 2016, au fost solicitate de către o instituţie 

de presă, date privind campaniile de prevenire organizate din anul 1990 până în prezent). În opinia 

mea, legislaţia este lacunară cu privire la aceste aspecte, care necesită o reglementare, bineînţeles 

stabilirea unor norme mai clare urmând a fi făcută în spiritul legii, acela de a nu îngrădi accesul la 

informaţii şi de a da posibilitatea participării la luarea deciziilor. 

Consider oportun ca legislaţia să prevadă că informaţiile vor fi puse la dispoziţia 

solicitantului în forma în care instituţia le deţine (pentru a nu impieta activitatea curentă a 

organizaţiei), iar solicitările să vizeze o perioadă determinată de timp (de exemplu 3 ani). Conform 

nomenclatorului arhivistic, instituţiile nu păstrează anumite documente nesecrete mai mult de 3-5 

ani, iar din punct de vedere al utilităţii acestor informaţii, prin prisma interesului public, nu consider 

că informaţii ce puteau sta la baza unor decizii administrative cu mulţi ani în urmă (25 de ani în 

situaţia prezentată anterior), mai sunt de actualitate. Condiţiile socio – economice au suferit multe 

modificări, într-un interval de timp atât de lung, încât informaţia este complet perimată, iar 

temeiurile soluţiei adoptate la acea dată nu mai subzistă. 

Aşa cum am arătat în cuprinsul cercetării, evoluţia tehnologiei informaţiei şi rapiditatea cu 

care se succed schimbările sociale, conduc la învechirea informaţiei, aceasta nemaifiind de 

actualitate după un termen de 3/5 ani. Este important ca informaţia să fie publică cât mai aproape de 

momentul apariţiei, pentru a-şi putea îndeplini atât rolul de transparenţă şi prevenire a actelor de 

corupţie, cât şi rolul de suport decizional. 

De asemenea, în mediul economic, pot să apară dificultăţi de evoluţie şi funcţionare atunci 

când actorilor economici le lipsesc informaţiile de actualitate din domeniul lor de activitate (şi mă 

refer aici atât la informaţia despre pieţe, stakeholderi, oportunităţi etc., cât şi la informaţia 

tehnologică, know how, ultimele cu cuceriri în domeniul dezvoltării tehnico – ştiinţifice). 



Observăm că informaţiile sociale şi culturale au, la rândul lor, un rol foarte important în 

evoluţia individului şi a societăţii, fiind fundamentul pe care se construieşte comportamentul social 

al individului şi organizarea statului. Statul trebuie să asigure garanţia unei dezbateri obiective, 

realizarea dreptului de acces la informaţie şi cultură, iar mediul universitar trebuie să fie un mijloc 

important de transmitere a informaţiei, în principal a informaţiei ştiinţifice.  

Sfera dreptului la informaţie a cunoscut o amplă evoluţie, în ultimii ani, ceea ce a condus la 

diversificarea şi multiplicarea categoriilor de informaţii care prezintă interes pentru cetăţean. 

Legislaţia internaţională, europeană şi naţională a evoluat, în sensul că stipulează tot mai multe 

obligaţii de a informa, în diverse domenii de activitate şi, deşi prevederile constituţionale şi legea 

specială nu au fost puse în acord cu evoluţia socială, au fost adoptate diverse acte normative 

(specifice fiecărui domeniu de activitate), care stabilesc în sarcina autorităţilor, a organismelor 

colective, a organismelor de management, a angajatorilor etc., obligaţia de a informa (din oficiu) sau 

de a furniza anumite informaţii (la cerere), ceea ce a consfinţit, în practică, garantarea mai largă a 

dreptului la informaţie.  

În materia protecţiei minorilor, în contextul dreptului la informaţie, este necesar ca măsurile 

de auto reglementare, pe care le adoptă furnizorii de servicii, să fie completate cu măsuri de 

informare şi educare a părinţilor şi educatorilor, precum şi cu mijloace adecvate de protecţie 

legală, astfel încât să se realizeze un echilibru între dreptul copiilor şi tinerilor la informaţie şi 

măsurile de limitare a accesului, adaptate stadiului de evoluţie a tehnologiei. Cenzurarea internetului 

este imposibil de realizat, fiind nu doar ilegală, ci şi excesivă, de aceea doar măsurile 

complementare pot conduce la o protecţie eficientă a minorilor. 

Şi în ceea ce priveşte crearea unui spaţiu cibernetic sigur, este nevoie să se conjuge eforturile 

factorilor guvernamentali, mediului privat şi cetăţenilor, pentru crearea unei culturi de securitate. 

Organizaţiile trebuie să adopte măsuri de protecţie adecvate, să reevalueze, periodic, riscurile şi 

vulnerabilităţile şi să îşi instruiască personalul pentru respectarea acestor măsuri (măsuri de natură 

juridică, tehnologică, fizică etc.). Dreptul la informaţie al cetăţenilor poate fi respectat, în domeniul 

cybersecurity, dacă informaţiile sunt furnizate la timp, într-o formă accesibilă din punct de vedere al 

conţinutului (având în vedere tehnicitatea informaţiilor), astfel încât ele să poată fi utilizate. 

Importanţa securităţii sistemelor cibernetice este de netăgăduit, ele făcând parte din viaţa noastră, a 

tuturor, în mai toate domeniile de activitate, iar aceste măsuri de protecţie trebuie echilibrate cu 

celelalte drepturi şi libertăţi ale utilizatorilor. Putem concluziona că „Cybersecurity is not an option; 

it is a necessity”
2
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În materia pieţelor reglementate, informaţia joacă un rol fundamental, de aceea este necesar 

un echilibru între dreptul la informaţie şi protejarea informaţiilor sensibile sau privilegiate, pentru 

că utilizarea acestor informaţii într-un mod nelegal dăunează intereselor economice. Normele de 

reglementare şi de limitare a accesului la informaţii trebuie să fie stricte şi aplicarea lor să fie 

monitorizată de organismele de supraveghere. Dreptul la informaţie al investitorilor trebuie să fie 

corelat cu obligaţiile de păstrare a secretului profesional, a confidenţialităţii datelor obţinute prin 

natura atribuţiilor de serviciu, precum şi de protecţie a datelor cu caracter personal. Transparenţa 

pieţelor de capital reprezintă o garanţie a unui mediu de business corect, care oferă servicii de 

încredere. 

În ceea ce priveşte societatea informaţională, serviciile trebuie să fie accesibile unui număr cât 

mai mare de utilizatori, doar aşa putând fi garantat dreptul la informaţie al cetăţenilor. Statul trebuie 

să adopte măsurile necesare pentru existenţa unei pieţe concurenţiale corecte, strict reglementată şi 

transparentă. În acest mod se poate ajunge la reducerea costurilor, ceea ce creşte accesibilitatea la 

aceste servicii, şi se asigură o informare corectă a utilizatorilor, privind drepturile şi obligaţiile lor, 

beneficiile progresului tehnologic şi utilitatea dobândirii însuşirilor necesare utilizării acestor 

servicii. 

În materia organizării referendumului, o informare corectă şi adecvată a cetăţenilor va asigura 

un rezultat democratic al acestui instrument, prin reducerea neregulilor în procesul electoral. 

Informaţiile trebuie să fie pertinente, utile luării deciziei de către votanţi, pentru a se reuşi 

combaterea exceselor şi realizarea unui echilibru social. Doar în acest mod, democraţia 

participativă îşi demonstrează utilitatea, iar rezultatul este convingător şi folositor societăţii în 

ansamblu, dar şi indivizilor. 

În domeniul protecţiei dreptului de proprietate intelectuală, în corelare cu garantarea dreptului 

la informaţie, putem vorbi despre o interdependenţă, pentru că individul are nevoie de informaţie, de 

cunoştinţe care să circule liber, de produse şi servicii inovatoare, de rezultatele cercetării ştiinţifice 

etc. Totodată, trebuie avut în vedere şi dreptul autorului la protecţie juridică adecvată (morală şi 

materială), pentru că doar aşa se poate stimula actul creativ. 

Dreptul la informaţie al consumatorilor este un drept esenţial (aşa cum am observat, unele 

state îl garantează chiar prin constituţia lor), acest drept conferă cetăţenilor posibilitatea de a decide, 

informaţi, în consens cu credinţa lor etică, socială, economică, ecologică etc., iar actele normative 

din acest domeniu trebuie să fie în măsură să armonizeze interesele consumatorilor cu interesele 

producătorilor de bunuri şi furnizorilor de servicii (ale pieţei, în ansamblu). Informaţiile trebuie să 
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fie clare, pe înţelesul utilizatorilor, lizibile, concomitent cu preocuparea de a nu genera costuri prea 

mari pentru producători. „Consumatorul are privilegii”
3
, are drepturi suplimentare, pe care este 

necesar să le cunoască şi să poată solicita respectarea lor. 

Dacă analizăm modul în care s-a realizat transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor 

europene în domeniul comerţului electronic putem observa că actele normative nu au claritatea 

necesară, fiind necesară o reanalizare a lor, punerea lor în acord şi formularea chiar a unui Cod al 

consumatorilor, care să asigure un cadru normativ unitar, suplu, accesibil utilizatorilor. 

Protecţia datelor cu caracter personal şi a vieţii private reprezintă preocupări tot mai 

importante, în cadrul dezvoltării comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei, fiind necesară 

echilibrarea protecţiei lor cu garantarea dreptului la informaţie şi libertăţii de exprimare. Pentru 

acest deziderat, nu este suficientă adoptarea unor măsuri legislative, fiind importante şi auto 

reglementarea spaţiului virtual (prin stabilirea unor reguli de protecţie şi garantare a drepturilor şi 

libertăţilor utilizatorilor), precum şi informarea şi educarea internauţilor în vederea adoptării unor 

măsuri de autoprotecţie (în principal, aceea de a furniza cât mai puţine date personale). De 

asemenea, este importantă respectarea de către mass media a deontologiei profesionale şi aplicarea 

cu fermitate a sancţiunilor (penale, civile sau administrative) în cazul încălcărilor grave ale dreptului 

la viaţă privată, ceea ce poate avea un rol preventiv.  

Reglementarea în Codul Civil, Cartea I – „Despre persoane”, Titlul II – „Persoana fizică”, 

într-un întreg capitol a drepturilor fundamentale ale omului, respectiv Capitolul II – „Respectul 

datorat fiinţei umane şi drepturilor ei inerente”, au un caracter inovativ, în materie civilă, care 

aliniază astfel legislaţia la teoria şi practica juridică europeană. Normele constituie fundamentul 

pentru tragerea la răspundere civilă delictuală a persoanelor care aduc atingere acestor drepturi 

fundamentale (dreptul la libera exprimare, dreptul la viaţa privată, dreptul la demnitate, dreptul la 

propria imagine). În ceea ce priveşte dreptul la informație, acesta trebuie să fie exercitat, conform 

art. 14 N.C.Civ., cu bună credinţă, în acord cu ordinea publică şi bunele moravuri, bună-credinţă 

care este prezumată, până la proba contrară. 

În ceea ce priveşte societăţile comerciale, Legea nr. 31/1990 rep. conţine garanţiile necesare 

privind dreptul la informaţie, în acest domeniu, transpune principiile internaţionale şi bunele practici 

în materie. Pe de o parte, textul garantează furnizarea unor informaţii adecvate, pertinente, 

folositoare şi actuale, pe de altă parte asigură protecţia eficientă a intereselor economice ale 

entităţilor, prin garantarea secretului comercial şi protejarea informaţiilor confidenţiale. Actul 

normativ asigură echilibrul între interesele titularilor dreptului la informaţie şi interesele societăţii 
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comerciale (cererile de informaţii nu trebuie să fie excesive, nerezonabile sau de natură a 

prejudicia). 

România aspiră la statutul de membru al OECD
4
, ceea ce ne conduce la ideea că este necesar 

să pună deja în practică principiile şi politicile de guvernanţă corporativă, astfel încât să se 

reuşească asigurarea transparenţei decizionale, a unui mediu de afaceri de încredere. Ar fi de dorit ca 

modificarea actelor normative să reprezinte un pas înainte în atingerea acestor obiective, de aceea 

consider că ar fi binevenită adoptarea unor amendamente la proiectul de lege nr. 506/2017, 

propunerea legislativă privind înfiinţarea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii – S.A. si 

pentru modificarea unor acte normative. Modificările propuse ar fi în sensul menţinerii 

obligativităţii publicării informaţiilor relevante pe pagina de internet (garanţie a accesului cetăţenilor 

la informaţii) şi includerii unor  principii clare de transparenţă, a unor termene determinate, în care 

să se facă publicarea informaţiilor (aşa cum sunt ele prevăzute şi în O.U.G. nr.109/2011), precum şi 

evitarea unor formulări legislative vagi, cum ar fi „sunt raportate în timp util”. O transparenţă sporită 

în managementul întreprinderilor publice garantează dreptul la informaţie, protejează drepturile 

acţionarilor minoritari, reprezintă o asigurare că deciziile acţionarului majoritar nu sunt abuzive sau 

contestabile, ajută la identificarea şi prevenirea utilizării necorespunzătoare a fondurilor publice şi 

asigură participarea cetăţenilor la luarea deciziei. 

Dreptul la informaţie este afectat de tehnicile de alterare a informaţiei, fiind esenţial ca 

informaţiile puse la dispoziţia cetăţenilor să fie reale, puse la dispoziţie în timp util, diversificate, 

folositoare şi fiabile, iar redactarea lor să fie făcută cu bună credinţă. Aşa numitele „fake news” 

reprezintă un risc la adresa dreptului fundamental la informaţie şi nu pot fi combătute doar prin 

legislaţie. Este necesară reîntoarcerea la deontologia profesională a jurnaliştilor şi la valorile 

recunoscute ale profesiei, la autocenzura bloggerilor, influencerilor, la verificarea cu acurateţe a 

informaţiilor, astfel încât să se realizeze obiectivul informării corecte a opiniei publice. De 

asemenea, este importantă contribuţia fiecăruia dintre noi, prin realizarea unei minime verificări a 

informaţiilor pe care le retransmitem. Implicarea autorităţilor este esenţială, ele având obligaţia de a 

comunica transparent deciziile adoptate şi de a combate prin comunicare publică ştirile false. 

Dreptul la informaţia despre mediu nu este suficient pentru a realiza protecţia mediului şi o 

dezvoltare durabilă. Rămâne o provocare importantă pentru autorităţi informarea şi educarea 

cetăţenilor, determinarea lor de a adopta un comportament prietenos cu mediul şi de a participa la 

luarea deciziilor privind mediul. Informaţiile puse la dispoziţia publicului trebuie să fie corecte, 

reale, de actualitate, să reliefeze efectul pe care anumite evenimente îl au asupra comunităţii. 
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Ţinând cont că există un cadru normativ satisfăcător, este necesar ca autorităţile să-şi orienteze 

eforturile către diseminarea din oficiu a cât mai multor informaţii, pentru ca oamenii să se 

familiarizeze cu conceptele, politicile şi măsurile privind dezvoltarea durabilă 

Nevoia recunoscută de informaţie nu trebuie să se transforme în exces de informaţie, iar 

„libertatea informației, în libertatea dezinformării în scopul manipulării” (Cucu, 2013:178). 

Corolarul accesului liber la informaţie trebuie să îl constituie echilibrul între transparenţă, 

necesitatea de a cunoaşte şi respectarea drepturilor şi libertăţilor celorlalţi, precum şi 

asigurarea bunei funcţionări a instituţiilor. 

Putem concluziona că dreptului la informaţie al cetăţenilor îi corespunde o obligaţie 

corelativă de a informa, a statului, dar şi a altor actori sociali. 

 

2. Propuneri de lege ferenda: 

 

 Deşi conţine o reglementare a dreptului la informaţie, într-o viitoare modificare a 

textului constituţional, consider oportună actualizarea conţinutului art. 31 al Constituţiei 

României, respectiv reformularea sa astfel:  

(1) Dreptul persoanei de a căuta, primi, stoca şi difuza informaţii nu poate fi îngrădit.  

(2) Accesul persoanelor la informaţiile de interes public este garantat. Autorităţile 

publice sunt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra 

problemelor de interes personal. 

 

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

un element de modernizare a statului şi dreptului românesc, la momentul adoptării ei, însă, după 

aproape 17 ani, consider că este necesară o nouă reglementare care să elimine inadvertenţele 

identificate, care să aducă, mai aproape de momentul actual, textul legii. Astfel, în temeiul 

argumentelor prezentate în cuprinsul studiului, propun: 

 Determinarea categoriilor de informaţii astfel: informaţii de interes public, informaţii 

confidenţiale (nesecrete, dar nedestinate publicităţii) şi informaţii clasificate; 

 Definirea categoriei de informaţii confidenţiale sau nepublice; 

 Abrogarea literelor g şi h, din cuprinsul art. 5, respectiv eliminarea obligativităţii 

publicării unor categorii de documente („lista cuprinzând documentele de interes public”„lista 

cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii”); 



 eliminarea prevederilor privind obligativitatea furnizării următoarelor elemente: 

numele, prenumele şi semnătura, ca părţi ale solicitării unor informaţii  (cu excepţia cazului 

prevăzut la lit. b a alin. 3 al art. 6); 

 reformularea prevederilor de la art. 12, lit. a şi b, în sensul că textul legii ar trebui să 

facă referire la „informaţiile clasificate”, generic, deoarece acestea beneficiază de o protecţie 

juridică sporită fiind elaborate liste cu acest gen de informaţii, iar informaţiile confidenţiale, din 

domeniile vizate, să fie exceptate „pe perioada cât accesul la acestea constituie un potenţial pericol” 

pentru valoarea juridică apărată; 

 includerea unei prevederi privind furnizarea informaţiilor la cerere, care să 

stabilească un termen rezonabil (3-5 ani) pentru care solicitantul poate cere informaţiile, iar în ceea 

ce priveşte o anumită formă pe care acesta o impune în cerere, iar acest lucru presupune un efort 

prea mare din partea instituţiei (costuri de timp şi financiare), informaţiile să fie furnizate în forma 

pe care o deţine instituţia.  

 

 În ceea ce priveşte pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor 

cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date propun adoptarea unui act normativ care să 

reglementeze modul în care se asigură un just „echilibru între dreptul la protecţia datelor cu caracter 

personal şi dreptul la libertatea de exprimare şi de informare” (conform recomandării GDPR din pct. 

153 al preambulului). Obiectivul ar putea fi atins şi prin modificarea şi completarea Legii nr. 504 

din 11 iulie 2002 – Legea audiovizualului şi a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 

informaţiile de interes public. 

 

 Referitor la Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate opinez 

că, la o viitoare modificare legislativă, ar trebui regândită modalitatea de clasificare a informaţiilor, 

astfel încât acestea să fie limitate doar la informaţiile legate de securitatea naţională, conform 

procedurilor NATO şi UE, iar informaţiile confidenţiale sau nedestinate publicităţii a căror 

divulgare poate aduce prejudicii unei „persoane juridice de drept public sau privat”, să fie la rândul 

lor definite, distinct de informaţiile clasificate. 

 

 Într-o viitoare modificare legislativă, consider oportună modificarea prevederilor art. 

60 al H.G. nr. 760/2004 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 682/2002 

privind protecţia martorilor, respectiv punerea în concordanţă cu Legea nr. 182/2002 privind 

protecţia informaţiilor clasificate, iar noua prevedere să dispună ca „ordinele, instrucţiunile, 



dispoziţiile şi normele interne elaborate în baza şi în aplicarea prezentului regulament fac parte din 

categoria informaţiilor clasificate, clasa <<secret de serviciu>>”. 

 

 Cu privire la o viitoare modificare a Codului Penal consider oportune următoarele: 

 Modificarea alin. 2, al art. 304, în sensul că acesta poate fi formulat similar prevederii din 

vechiul Cod Penal, „Dacă fapta prevăzută în alineatul precedent este săvârşită de altă persoană, 

oricare ar fi modul prin care a ajuns să cunoască datele sau informaţiile, pedeapsa este…”. 

 Având în vedere definirea informaţiilor secrete de stat şi urmărind realizarea protecţiei în 

litera şi spiritul legii, consider că se impune completarea art. 305, alin. 1 al Codului Penal cu 

sintagma „dacă prin aceasta s-a adus atingere siguranţei naţionale şi apărării ţării”, pentru a elimina 

arbitrariul în interpretarea textului legal; 

 Abrogarea alin. 2 al art. 305, iar fapta de divulgare a informaţiilor secrete de serviciu sau 

nepublice să constituie infracţiune doar în cazul săvârşirii cu intenţie. Săvârşirea din culpă a acestei 

divulgări este suficient a fi protejată prin prevederi contravenţionale sau disciplinare; 

 Redefinirea noţiunii de „informaţii nedestinate publicităţii”, din art. 187
1
, în cazul în care se 

adoptă proiectul de lege în forma actuală, pentru ca noţiunea să acopere toate informaţiile 

nedestinate publicităţii, nu doar pe cele clasificate. 

 

 Pentru considerentele analizate în secţiunea dedicată C.P.Pen., consider oportun ca, 

la o viitoare modificare a legislaţiei în domeniu, să se elimine din conţinutul art. 369, alin. 6 

sintagma: „cu excepţia situaţiilor în care şedinţa nu a fost publică în tot sau în parte”. 

 

 În opinia mea, pentru motivele prezentate în secţiunea referitoare la C.P.Fisc., sunt 

necesare următoarele: 

 Reglementarea în cuprinsul codului a modalităţii în care se concretizează acordul 

titularului informaţiilor ce fac obiectul secretului profesional, de a fi divulgate către terţi (art. 11, 

alin. 3, lit. d): 

 Abrogarea lit. a din cuprinsul alin. 5, art. 11 din C.P.Fisc.; 

 Completarea textului art. 11, alin. 8, lit. b cu sintagma „dacă informaţiile sunt de 

interes public”; 

 Art. 162 să fie modificat şi corelat cu prevederile art. 11, astfel:  

„(1) Organele fiscale pot furniza, la cerere, informaţii despre debitorii, persoane juridice, care 

înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii. 



 (2) Debitorii persoane juridice au dreptul de a fi informaţi, la cerere, dacă datele lor fiscale au 

fost puse la dispoziţia terţilor, cu precizarea expresă a solicitantului”. 

 

 În ceea ce priveşte Codul muncii, la art. 40, alin.2, lit. d, într-o viitoare formulare 

legislativă propun utilizarea sintagmei „informaţii confidenţiale sau secret de serviciu”, ceea ce ar fi 

corelat şi cu obligaţia prevăzută la art. 39, alin. 2, dar şi cu legislaţia din domeniul informaţiilor 

clasificate. 

 

 Referitor la O.U.G. nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea 

capitalului, în ceea ce priveşte protejarea secretului profesional, într-o viitoare modificare 

legislativă aş considera oportună reformularea art. 112, alin. 2, astfel „Persoanele prevăzute la alin. 

(1) nu au dreptul de a folosi sau de a dezvălui nici în timpul activităţii şi nici după încetarea acesteia, 

informaţii din categoria celor prevăzute la art. 111”. 

 

 În ceea ce priveşte art. 5, alin. 2 al O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa 

corporativă a întreprinderilor publice, propun să fie completat astfel: „Situaţiile financiare anuale 

şi raportările contabile semestriale, rapoartele consiliului de administraţie sau, după caz, ale 

consiliului de supraveghere şi raportul de audit anual sunt păstrate pe pagina de internet a 

întreprinderii publice pe o perioadă de cel puţin 3 ani. După această perioadă, ele pot fi puse la 

dispoziţie, la cerere, dar nu pentru o perioadă mai mare de 5 ani.” 

 

 Unificarea legislaţiei în domeniul protecţiei consumatorilor, prin adoptarea unui 

„Cod al consumatorilor”. 

 


