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Local Council Decisions
on Social Housing Allocation Criteria
– A Case Study on the Access to
Public Interest Information in Romania

Abstract
The present paper discusses the main chal-

lenges encountered in the process of accessing 
public interest information in Romania. The case 
study is part of a more comprehensive research of 
the PhD thesis that analyses the criteria and the 
associated scores used by the local authorities to 
prioritize the allocation of social housing. Keeping 
axiological neutrality, the study is more of an exer-
cise made from the perspective of a potential ben-
eficiary of social housing for which access to such 
public interest information makes the difference be-
tween having a home and staying on the streets. 
For this reason, the paper presents the identification 
of ex officio information and the written request for 
public interest information experiences from a criti-
cal perspective and focuses rather on the process, 
human interaction and the capacity of the Romanian 
administrative system to be open, especially in re-
lation with people belonging to vulnerable groups.

The analysis has shown that access to public 
interest information in Romania remains far from 
being an instrument of public participation, espe-
cially if we are to relate to vulnerable groups. Both 
the online identification process and the written re-
quest for this information are complex procedures 
that require ‘digging’ skills on poorly organized local 
government websites, endless discussions about 
who should answer, and whether it should answer 
and resistance to stress factors caused by some-
times hostile reactions of civil servants in Romania.

From an administrative perspective, the mecha-
nism for requesting data of public interest under Law 
no. 544/2001 is relatively functional. With determi-
nation, after more than one year, 82% of Romanian 
urban localities responded to the request for public 
interest information. The case study, although re-
ferring to a single theme, is exhaustive, includes 
a significant number of local public authorities (all 
mayoralties) and brings new information about the 
organization and availability of public interest in-
formation in the online environment, and how the 
request for data of public interest functions and how 
the legal provisions are interpreted and implement-
ed by civil servants.

Keywords: Law no. 544/2001, access to public 
interest information, social housing, local public au-
thorities, transparency, vulnerable groups.
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1. Introducere

Lucrarea de față este un rezultat tangențial al procesului de culegere de date, parte 
a lucrării de doctorat. Pornind de la un interes teoretic, de cercetare și analiză a criteri-
ilor și punctajelor care stabilesc prioritatea în accesarea unei locuințe sociale, prezenta 
analiză reflectă principalele aspecte care au decurs din procesul de cercetare online 
și de transmitere de solicitări scrise pentru accesarea de informații de interes public, 
activități care s-au întins pe durata a mai bine de 1 an.

În contextul mai larg al accesului la informații de interes public, studiul de caz pre-
zentat mai departe se focusează pe nivelul de transparență al administrației publice 
locale din perspectiva informațiilor disponibile online și pe eficiența implementării 
prevederilor Legii nr. 544/2001, din perspectiva capacității de răspuns a autorităților 
publice la solicitările realizate în baza Legii nr. 544/2001.

Discuția referitoare la accesul la informații de interes public este extrem de importan-
tă. Dincolo de rezultatele obținute, lecțiile învățate sunt relevante atât pentru un grup 
din populație vulnerabil, caracterizat de acces redus la informații, educație și venituri 
scăzute, a cărui situație „nu (…) permite accesul la o locuință în proprietate sau închiri-
erea unei locuințe în condițiile pieței” (Legea locuinței nr. 114/1996), cât și pentru lucră-
torii din administrația publică care, în teorie, reprezintă interesele tuturor cetățenilor.

2. Context

Conform UNDP (2003) punerea în aplicare a drepturilor la libertatea de exprimare 
și la accesul la informații de interes public reprezintă premise pentru asigurarea vocii 
și a participării necesare într-o societate democratică. Accesul la informații și comuni-
carea se bazează pe aceste drepturi recunoscute pe plan internațional și fundamentează 
împreună principiile guvernanței democratice: participarea, transparența și responsa-
bilitatea. Pentru ca obiectivele guvernanței democratice să fie realizate este necesar ca 
fluxul de informații economice, sociale și politice de actualitate și de încredere să fie 
accesibile tuturor părților interesate (Vishwanath și Kaufmann, 1999). 

UNDP observă că nu este suficient ca informația să fie disponibilă, ci și modul în care 
aceasta este transmisă trebuie să ia în considerare populația săracă, pe cei vulnerabili 
și excluși în mod frecvent de la procesele de guvernare mainstream, adesea, tocmai ca 
rezultat al accesului redus la informații1. Altfel spus, este esențial ca, în discuția despre 
accesul la informații publice, accentul să nu fie pus doar pe furnizarea de informații, 
ci și pe capacitatea actorilor externi, mai ales a celor care vor fi afectați de anumite de-
cizii și de punerea lor în aplicare, de a solicita și de a obține acces la informații și de a 
înțelege informațiile care nu sunt furnizate în mod obișnuit de către instituțiile politice 
și administrative (Bauhr și Grimes, 2012; Weiss și Steiner, 2006; Tornos Mas et al., 2006). 

1 Grupurile sărace și vulnerabile au acces redus la informații privind drepturile fundamentale și 
drepturile de acces la serviciile publice, sănătate, educație, oportunități de muncă etc. Mai mult, 
le lipsesc vizibilitatea și vocea pentru a putea influența prioritățile politice și accesul la resurse 
(UNDP, 2003).
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Interesul pentru legislația privind accesul la informații de interes public a crescut 
considerabil în ultimele decenii2. Legile privind dreptul la informație, pe lângă faptul că 
stabilesc dreptul cetățenilor de a accesa informații despre guvern sau despre modul în 
care acesta își desfășoară activitatea, reprezintă un instrument despre cum cetățenii pot 
utiliza acest drept, care, cel mai adesea, este garantat prin constituție (Ioniță și Ștefan, 
2012). Legislația privind dreptul la informare creează o punte la nivel de societate, din-
spre „nevoia de a ști” către „dreptul de a ști” (Ioniță și Ștefan, 2012). Din acest motiv, cei 
mai frecvenți utilizatori ai legilor de acces la informații publice tind să fie indivizi sau 
entități juridice care caută informații referitoare la activitățile administrative care au un 
posibil impact asupra lor. În cele mai multe cazuri, dreptul de acces mai este justificat 
ca instrument de descurajare a acțiunii arbitrare a statului și de protejare a dreptului 
de bază la un proces echitabil și la o protecție egală a legii (The Carter Center, 2002).

În România, legislația privind accesul la informațiile de interes public a fost adoptată 
în 20013, la doi ani după ce România a fost acceptată ca stat candidat pentru Uniunea 
Europeană, la începutul unei perioade de reforme instituționale menite să convingă UE 
și statele occidentale că se respectă cele mai înalte standarde de transparență publică 
și integritate (Ioniță și Ștefan, 2012). 

Ca și în alte țări membre ale Uniunii Europene, liberul acces la informație în Ro-
mânia nu este gestionat de o autoritate administrativă unică, responsabilă de astfel de 
probleme și care să garanteze accesul liber la orice fel de informații. Din acest motiv, 
cererile de informații sunt tratate de către autoritățile în cauză (Supreme Administrative 
Court of the Czech Republic and ACA-Europe, 2015). 

Conform prevederilor nr. Legii 544/2001, autoritățile și instituțiile publice4 sunt obli-
gate să acorde, din oficiu sau la cerere, acces la informații publice, prin departamentul 
de relații publice sau prin intermediul unei persoane desemnate. De asemenea, pentru 

2 Legile de acces au apărut mai degrabă ca un instrument de luptă împotriva corupției în cadrul 
instituțiilor guvernamentale. Prin furnizarea de informații despre procedurile de achiziții publi-
ce și ofertele de succes, legile privind accesul limitează posibilitatea ca funcționarii să se anga-
jeze în practici contractuale incorecte. În mod similar, accesul la informații privind deciziile de 
acordare sau reținere a altor beneficii de către instituțiile guvernamentale reduce probabilitatea 
ca astfel de decizii să fie luate din motive incorecte. Legile privind accesul pot, de asemenea, să 
îngreuneze funcționarii superiori să adopte decizii politice mai ample, care nu sunt susținute de 
o analiză solidă. Accesul la informații cu privire la formularea politicilor poate dezvălui cazuri 
în care deciziile politice au fost luate fără o analiză atentă și cazuri în care deciziile au contrazis 
sfaturile oferite de profesioniștii din cadrul serviciului public (The Carter Center, 2002).

3 Dreptul la informare este menționat explicit în Constituția României. La art. 31 alin. 1 din 
Constituție se prevede principiul de a nu se restrânge acest drept. Dispozițiile constituționale 
stabilesc obligații corelative legate de acest drept, indicând faptul că este obligația autorităților 
publice de a asigura și de a furniza informații exacte cetățenilor cu privire la chestiunile publice, 
precum și în probleme de interes personal (Supreme Administrative Court of the Czech Republic 
and ACA-Europe, 2015).

4  Conform articolului 2, legea face referire la orice autoritate ori instituție publică ce utilizează sau 
administrează resurse financiare publice, orice regie autonomă, societate reglementată de Legea 
societăților nr. 31/1990, aflată sub autoritatea sau, după caz, în coordonarea ori în subordinea unei
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ca fiecare individ să aibă acces la informații publice, autoritățile publice și instituțiile 
trebuie să creeze departamente specializate pentru relații publice și informații sau să 
desemneze o persoană cu sarcini în acest domeniu.

Articolul 1 al legii menționează că toate autoritățile și instituțiile publice trebuie 
să respecte: (a) principiul transparenței (desfășurarea activității într-o manieră des-
chisă față de public, în care accesul liber și neîngrădit la informațiile de interes public 
să constituie regula); (b) principiul aplicării unitare (autoritățile și instituțiile publice 
asigură respectarea legii în mod unitar) și (c) principiul autonomiei (fiecare autoritate 
sau instituție publică elaborează propriul regulament de organizare și funcționare a 
compartimentelor de informare și relații publice).

Fiecare autoritate sau instituție publică are obligația să comunice din oficiu următoa-
rele informații de interes public: (a) actele normative care reglementează organizarea și 
funcționarea autorității sau instituției publice; (b) structura organizatorică, atribuțiile 
departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe al autorității sau 
instituției publice; (c) numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau 
a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice; 
(d) coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumi-
rea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet; 
(e) sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil; (f) programele și strategiile proprii; 
(g) lista cuprinzând documentele de interes public; (h) lista cuprinzând categoriile de 
documente produse și/sau gestionate, potrivit legii; și (i) modalitățile de contestare a 
deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se considera vă-
tămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate (Legea 
nr. 544/2001, art. 5). 

În paragrafele următoare ale aceluiași articol se menționează că autoritățile și 
instituțiile publice trebuie să publice și să actualizeze anual un buletin informativ și să 
pregătească un raport periodic de activitate, care va fi publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea a II-a.

Informațiile considerate de interes public disponibile din oficiu, se pot accesa, con-
form legii, fie prin afișarea lor la sediul autorității publice sau al instituției sau prin pu-
blicarea în Monitorul Oficial al României sau în mass-media, în propriile sale publicații 
și site-uri web sau prin consultarea informațiilor la sediul autorității sau instituției 
publice, în locații special desemnate. 

În calitate de canale de comunicare a informațiilor de interes public, tehnologiile 
moderne reprezintă instrumente eficiente de informare care sporesc accesibilitatea și 
disponibilitatea informațiilor, precum și comunicarea cu instituțiile publice. Cu toate 

 autorități publice centrale sau locale și la care statul român sau, după caz, o unitate administra-
tiv-teritorială este acționar unic ori majoritar, precum și orice operator sau operator regional, 
astfel cum aceștia sunt definiți în Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006. 
Sunt incluse și partidele politice, federațiile sportive și organizațiile neguvernamentale de utilita-
te publică, care beneficiază de finanțare din bani publici.
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acestea, tehnologia în sine nu creează deschidere, dar poate stabili condițiile prealabile 
pentru îmbunătățirea nivelului de deschidere (Krabbe Boserup și Christensen, 2005). 

O analiză succintă a măsurii în care municipiile respectă prevederile Legii nr. 
544/2001 (în ceea ce privește categoriile de informații afișate din oficiu), la nivelul 
anului 20165, arată că nicio primărie de municipiu nu respectă întru totul prevederile 
Legii nr. 544/2001 (vezi Figura 1); din 102 municipii, în anul 2016, doar 33 au informația 
disponibilă online în procent de peste 90%. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Datele de contact ale institu iei
Programul de func ionare

Structura organizatoric
Programul de audien e

Acte normative de func ionare i organizare a structurii
Atribu iile departamentelor

Buget 2016
Programele i strategiile proprii (2015)

Bugetul pentru anul 2015
Sursele financiare

Bilan ul contabil pentru anul 2014
Raport de aplicare a Legii nr. 544/2001 - anul 2015

Lista cu documente de interes public

Lista cu categoriile de documente produse/ gestionate…
Modalit i de contestare ale deciziilor autorit ii publice

Raport de aplicare a Legii nr. 52/2003 - anul 2015
Achizitii publice 2015

Numele i prenumele persoanelor din conducere i ale …
Raport periodic 544 pentru anul 2014

Raport periodic Legea 52/2003 pentru anul 2014
Raport anual de activitate - anul 2015-…

Planul anual de achizi ii 2016
Venituri salariale la zi (pe categorii de personal)

Publicat pe site Nepublicat pe site

Figura 1: Situația informațiilor afișate din oficiu la nivel de municipii
Sursă: http://data.gov.ro

Marea majoritate a localităților (87 de primării) au 50% sau peste 50% din informațiile 
obligatorii disponibile din oficiu și doar un municipiu afișează online sub 10% din 
informațiile obligatorii (Figura 1). Municipii precum Călărași, Cluj-Napoca, Curtea de 
Argeș, Giurgiu, Hunedoara, Lugoj, Pașcani, Reșița, Roșiorii de Vede, Sibiu, Timișoara 
sau Zalău îndeplinesc criteriile prevăzute de Legea nr. 544/2001 (în ceea ce privește 
categoriile de informații afișate din oficiu) în proporție de 96%. 

Este o certitudine faptul că informațiile făcute disponibile către populație cu aju-
torul internetului contribuie semnificativ la transparență și la e-Guvernare (Tornos 

5 Date disponibile la adresa http://data.gov.ro/dataset/monitorizari-privind-publicarea-de-docu-
mente-din-oficiu-municipii.
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Mas et al., 2006). Cu toate acestea, în România, transparența este relativă atâta timp cât 
informațiile pe care primăriile le fac publice sunt, cu preponderență, cele referitoare la 
structura administrativă și organizare: datele de contact6, programul de funcționare, 
structura organizatorică, programul de audiențe sau actele normative de funcționare și 
de organizare. La polul opus, singura informație care nu este făcută publică din oficiu, 
de către niciuna dintre municipalități, este cea referitoare la veniturile salariale la zi pe 
categorii de personal. 

Principiul autonomiei din lege, prin care fiecare autoritate sau instituție publică 
decide strategia de organizare și funcționare a compartimentelor de informare și re-
lații publice, face ca datele de interes public publicate din oficiu să varieze destul de 
mult de la o instituție la alta. Nevoia de standardizare a formatului în care sunt afișate 
toate informațiile obligatorii a condus la dezvoltarea unei metodologii în perioada 
noiembrie 2015-aprilie 2016. Rezultatele prezentate mai sus reprezintă o îmbunătățire 
substanțială, de la 46% la peste 85%, a gradului de conformitate a instituțiilor centrale 
și locale (ministere, prefecturi, consilii județene și municipalități din marile orașe) la 
standardul de publicare a informațiilor de interes public (Guvernul României, 2016).

3. Obiective și metodă

Cadrul mai larg al analizei investighează modul în care sunt alocate locuințele sociale 
în România. Pentru a avea o imagine de ansamblu privind acest aspect, este necesară 
analiza hotărârilor consiliilor locale prin care se decide procedura de alocare a locuințelor 
sociale cu criteriile și punctajele asociate care stabilesc prioritatea. Fiind documente ofi-
ciale elaborate la nivel local, aceste hotărâri trebuie să fie accesibile din oficiu în mediul 
online, dar și ca răspuns la solicitare scrisă. Cercetarea a inclus două etape distincte, cea 
de a doua fiind determinată de rezultatele puțin satisfăcătoare ale primei:

1. desk research în mediul online, pe site-urile primăriilor;
2. solicitare scrisă de date de interes public.

Prima parte are mai degrabă un caracter calitativ, concluziile fiind rezultatul 
experienței directe cu paginile web ale primăriilor. A doua parte, solicitarea de date 
de interes public, urmează procedura stabilită prin lege și înregistrează datele și 
interacțiunea directă cu persoanele responsabile cu Legea nr. 544/2001.

4. Transparența administrației publice în mediul online

80% dintre primăriile din România publică lista cu documente de interes public și 
peste 75% publică lista cu categoriile de documente produse/gestionate conform legii. 
Cu toate acestea, exercițiul de identificare a actelor normative de la nivel local privind 
modul de atribuire a locuințelor sociale din mediul urban din România, desfășurat 
în perioada mai-august 2016, a arătat că succesul procesului de identificare de date 
de interes public în online-ul administrației românești este limitat și dependent de o 
multitudine de factori.

6 Cu mențiunea că doar o parte dintre site-uri pun la dispoziție și adrese de email (valabile).
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Obiectivul desk-research-ului a fost identificarea hotărârilor de consiliu local prin 
care se acordă locuințe sociale și criteriile care stabilesc prioritatea la alocarea unei 
locuințe sociale. În teorie, un exercițiu simplu, în condițiile în care aceste hotărâri sunt 
rezultatul activității consiliilor locale și trebuie să existe în mediul online la rubrica refe-
ritoare la consiliul local. Într-adevăr, cele mai multe site-uri de primării au rubrica refe-
ritoare la activitatea consiliului local, care include și hotărârile luate de acesta. Discuția 
pe care o facem este despre modul în care este prezentată informația și cât de complet.

Interesul scăzut de-a lungul timpului pentru eGuvernare unitară (și, aș adăuga, cu 
sens)7 este puternic reflectat de varietatea de site-uri de primării. Deși sunt considerate 
principalul canal de comunicare dintre instituții și cetățeni (Urs, 2014), în cazul unor 
localități, site-urile primăriilor sunt departe de a fi o carte de vizită sau un instrument 
de informare, respectiv, participare civică. 

Din perspectiva transparenței decizionale, autoritățile publice locale au obligativi-
tatea de a „utiliza mijloace moderne, folosind tehnologia informației și comunicațiilor, 
respectiv site-ul web și serviciile electronice” pentru a facilita accesul cetățenilor la 
informațiile de interes public (Asociația Națională a Informaticienilor din Administrația 
Publică, nedatat). Conform Legii nr. 161/2003, art. 30, realizarea paginilor de Internet 
ale autorităților administrației publice se face având în vedere următoarele criterii de 
performanță: (a) viteza de regăsire a informațiilor; (b) accesibilitatea și disponibilita-
tea informațiilor și serviciilor publice oferite; (c) relevanța informației prezentate; (d) 
structurarea informațiilor; (e) existența unor măsuri pentru protecția datelor cu caracter 
personal, și (f) existența unor măsuri de securitate pentru protejarea informației.

Fără a ne propune să transformăm un exercițiu de identificare de informații 
de interes public în mediul online într-unul de evaluare a performanței site-urilor 
autorităților publice locale, trecem în revistă criteriile prezentate mai sus, din perspecti-
va cetățeanului interesat de o informație, teoretic, disponibilă online. Supunem analizei 
doar informațiile referitoare la hotărârile de consiliu local (HCL) referitoare la alocarea 
de locuințe sociale și utilizarea site-ului din această perspectivă. 

Viteza de regăsire a informațiilor de interes pe paginile web ale primăriilor din 
România variază de la 3 minute la mai bine de 45. Limita superioară a timpului de 
căutare alocat pentru o Hotărâre este una impusă, având menirea de a limita timpul 
general petrecut pe un site. Variația mare în ceea ce privește timpul de identificare a 
informațiilor necesare a depins de cât de bine este structurată informația pe site și de 
existența unui motor de căutare, aspecte detaliate mai jos.

Structurarea informațiilor referitoare la HCL-uri urmează câteva tipologii. Structura 
arborescentă cu foldere care să grupeze documentele pe ani, deși cea mai prietenoasă cu 

7 Informații și recomandări privind realizarea și actualizarea site-urilor web ale administrației pu-
blice au fost realizate de-a lungul timpului, pe măsură ce tehnologia și internetul au devenit 
instrumente de creștere a transparenței și participării civice, însă punerea lor în practică lasă 
de dorit. Un exemplu este eFoia – Compendiu legislativ dezvoltat de Asociația Națională a In-
formaticienilor din Administrația Publică (ANIAP), Feedom House și eRomania Gateway, care 
propune o serie de criterii pe care site-urile administrației publice ar trebui să le respecte. 
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utilizatorul, este destul de rar întâlnită. Cele mai multe primării prezintă documentele 
sub formă de listă, putând fi accesate ca și link, direct pe site. Din păcate, o practică 
utilizată de către o parte dintre primării este ca sub titlul „hotărâri” să fie încărcată o 
arhivă cu toate hotărârile consiliului local, mai mult sau mai puțin organizată pe ani 
sau cronologic, care nu poate fi accesată decât dacă este salvată pe propriul calculator. 

Situația se complică în cazul documentelor care preced ca vechime anul în care a fost 
făcut/actualizat site-ul. Acestea ori nu există deloc, ori reprezintă o arhivă amestecată, în 
care pentru a putea identifica informația de interes, trebuie deschise toate documentele. 

Accesibilitatea și disponibilitatea informațiilor: în general, primăriile au în arbore-
le site-ului o categorie despre activitatea consiliului local sub care sunt prezentate și 
hotărârile luate de către acesta. Putem spune, deci, că informațiile sunt disponibile în 
mediul online iar majoritatea dificultăților întâmpinate țin de accesibilitatea informației 
care este, în multe cazuri, redusă. 

Un aspect care limitează foarte mult accesul la informații de interes public în mediul 
online este lipsa standardelor în ceea ce privește modul în care sunt denumite. Lipsa 
unei practici comune de denumire a actelor și existența arhivelor denumite File 1 ... 
File n, forțează exerciții redundante de deschidere a sute de documente unul câte unul 
pentru a vedea dacă există vreunul referitor la locuințe sociale.

Formatul în care sunt disponibile informațiile de interes public variază, de ase-
menea, foarte mult. Hotărârile de consiliu local, dar și alte documente disponibile pe 
site, sunt, în cel mai bun caz, documente pdf. Multe dintre documentele publice sunt 
disponibile, însă, în format scanat sau fotografie (mai mult sau mai puțin lizibil). Din 
acest motiv, nici în situațiile în care site-ul are motor de căutare, aceste documente 
nu pot fi identificate pe baza unor cuvinte cheie. De exemplu, căutarea referitoare 
la locuințele sociale, relevă, în cazul a multe primării, atribuțiile viceprimarului care 
„asigură repartizarea locuințelor sociale pe baza hotărârilor consiliului local” și nu 
oferă niciun rezultat referitor la hotărârea prin care se decide construirea/alocarea de 
locuințe sociale, deși astfel de hotărâri au fost adoptate de consiliul local. 

Relevanța informației prezentate: informațiile disponibile pe site-ul primăriilor sunt 
adesea incomplete sau fragmentate. De exemplu, sunt publicate listele de persoane 
care au depus dosar/ au primit o locuință socială sau membrii comisiilor de alocare a 
locuințelor sociale, însă nu există informații referitoare la procesul de selecție, criterii/ 
punctaje.

Pentru anii anteriori, în multe cazuri, este disponibilă doar hotărârea, fără anexele 
referitoare la criteriile de prioritate. Au existat, de asemenea, situații în care link-urile 
către anexe nu erau funcționale. 

Dincolo de aspectele care țin de infrastructură și de modul în care este prezentată 
și pusă la dispoziție informația, atât actele oficiale, cât și comunicatele de presă sau 
articolele de presă relevă că există o confuzie generalizată a termenilor. Locuința socială 
păstrează în foarte puține cazuri definiția dată prin lege. De cele mai multe ori, locuința 
socială este „o pălărie largă” care include locuințe ANL, locuințe de necesitate, locuințe 
modulare cu denumire de campus social, locuințe pentru tineri și alte categorii sociale, 
locuințe din fondul locativ de stat, locuințe cu caracter social etc.).
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Lipsa de structură în prezentarea informațiilor, amestecarea documentelor pe ani 
și limitările în ceea ce privește motorul de căutare au impus completarea procesului 
de identificare de date de interes public și cu căutarea de articole privind alocarea de 
locuințe sociale în presa locală, pentru a găsi referințe privind existența locuințelor 
sociale în localitate, anul în care au fost alocate și, eventual, numărul hotărârii de con-
siliul local prin care au fost alocate. De cele mai multe ori, astfel de articole au ghidat 
căutarea în arhivele amestecate de pe site-urile primăriilor. 

Articolele de presă oferă informații despre imobile (spitale, cămine, foste blocuri 
muncitorești, fabrici, containere) care au fost achiziționate de primărie pentru a fi uti-
lizate ca și locuințe sociale, că există locuințe sociale care încă nu au fost alocate (că s-a 
făcut primirea pentru lucrare), că diferite barăci sunt considerate locuințe sociale și se 
ia chirie pe ele, despre planuri de construire de locuințe sociale despre care ulterior nu 
am mai găsit nicio informație (tipul acesta de articole este mai degrabă întâlnit în anii 
electorali), despre alocare preferențială a locuințelor sociale, despre locuințele sociale 
adresate romilor sau despre faptul că principala modalitate de a elibera o locuință 
socială este dacă moare vreunul din beneficiarii actuali. 

Din 319 unități administrative teritoriale urbane (fără București) am identificat hotă-
râri de consiliu local pentru atribuire de locuințe sociale (inclusiv anexele sau hotărârile 
separate care stabilesc criteriile de prioritizare) pentru doar 58. Pentru 146 nu am găsit 
nici măcar o referire la locuințe sociale (site primărie, presă locală, documente guver-
namentale), iar pentru restul am identificat (de cele mai multe ori în presă) informații 
sporadice despre potențial de construire, scandaluri privind alocarea și/sau evacuări, 
informații pe care nu le-am putut valida cu date oficiale.

Procesul de identificare a informațiilor de interes public în mediul online a fost unul 
costisitor din perspectiva timpului alocat și, la final, fără rezultatele sperate. Modul în 
care informația este pusă la dispoziție este lacunar și poate fi descurajant pentru orice 
utilizator mai puțin experimentat. Dacă este să gândim din perspectiva unui potențial 
beneficiar de locuințe sociale, internetul, respectiv site-urile primăriilor, nu pot fi con-
siderate ca fiind instrumente viabile de participare civică. 

5. Legea nr. 544/2001 între teorie și practică

Dincolo de informațiile afișate din oficiu, conform Legii nr. 544/2001, orice persoană 
are dreptul să solicite și să obțină de la autoritățile și instituțiile publice informații de 
interes public, autoritățile și instituțiile fiind obligate să asigure, la cerere, informațiile 
solicitate (în scris sau verbal), chiar dacă informațiile de interes public sunt comunicate 
din oficiu (APADOR-CH și AMP, nedatat).8

8 În acest sens există soluții și în jurisprudență (Sentința civilă nr. 577/F din 27 iunie 2002 pronun-
țată de Tribunalul București în dosarul nr. 782/2002), instanța hotărând că obligația instituțiilor/
autorităților publice de a comunica din oficiu unele informații de interes public nu exclude obli-
gația acestora de a comunica informațiile și în scris, la cererea solicitantului, conform articolului 
6 din Legea nr. 544/2001 (APADOR-CH și AMP, nedatat).
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Un aspect important al conceptului de eGuvernare este faptul că solicitarea și obți-
nerea informațiilor de interes public se pot realiza și în format electronic. Pentru soli-
citarea în scris de informații de interes public, solicitantul trebuie să includă o serie de 
informații, precum: (a) autoritatea sau instituția publică la care se adresează cererea; 
(b) informația solicitată; (c) numele, prenumele și semnătura solicitantului, precum 
și (e) adresa la care se solicită primirea răspunsului. Autoritățile și instituțiile publice 
au obligația să răspundă în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de 
la înregistrarea solicitării, în funcție de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor 
documentare și de urgența solicitării. Această modalitate de a obține informații de 
interes public, deși este mai complexă, are o rată considerabil mai mare de succes. 

În cazul cercetării de față, obiectul solicitării a fost o copie a „celei mai recente Ho-
tărâri a Consiliului Local în baza căreia au fost acordate locuințe sociale conform Legii 
nr. 114/1996, incluzând anexa care stabilește criteriile de prioritate și punctajele asociate 
acestora”. Pentru fiecare dintre cele 319 unități administrative teritoriale urbane am rea-
lizat o solicitare de date de interes public personalizată, în format electronic. Solicitările 
au fost transmise pe adresa de email a specialiștilor desemnați ca fiind responsabili la 
nivel de primărie cu Legea nr. 544/2001. În acest sens, am utilizat informațiile dispo-
nibile în Catalogul național al specialiștilor în transparență din administrația publică 
locală – situație la data de 30 iunie 20169 – persoană responsabilă și adresă de email. 
Catalogul dispune de informații de contact pentru un număr de 102 responsabili pe 
Legea nr. 544/2001 în municipii și 111 în orașe.

Cercetarea s-a desfășurat în perioada aprilie-august 2017 și a inclus toate unitățile 
administrativ-teritoriale urbane din România. Obiectivul a fost, pe de o parte, de a afla 
dacă acestea au în administrare locuințe sociale și, pe de altă, parte de a obține cele 
mai recente hotărâri de consiliu local prin care au fost stabilite prioritățile la alocare. 
Transmiterea solicitărilor de informații de interes public în baza Legii nr. 544/2001 s-a 
realizat în trei etape, nu neapărat intenționate separat, ci mai degrabă ca rezultat al 
disponibilității limitate a contactelor specialiștilor în transparență din administrația 
publică locală, precum și a numărului localităților care nu au răspuns solicitării. 

Per total, primăriile au dat curs solicitării în procent de 82%, municipiile înregis-
trând un procent mai mare de răspuns decât orașele (94% versus 77%). De asemenea, 
în cazul primăriilor pentru care au existat informații referitoare la persoana respon-
sabilă am înregistrat rate de răspuns aproape duble (90%) comparativ cu primăriile 
la care solicitarea a fost transmisă pe o adresă generală de contact a primăriei (58%)10. 
Nominalizarea unei persoane responsabile atrage după sine un grad mai mare de 
responsabilizare, respectiv de răspuns. Nu există județe în care să nu fi răspuns niciun 

9 Disponibil online la adresa http://data.gov.ro/dataset/catalogul-specialistilor-din-administratie-
in-aplicarea-legislatiei-transparentei.

10 În general am căutat să identific pe site-ul primăriei adresa de email a responsabilului pentru 
Legea nr. 544/2001 sau a persoanei însărcinate cu departamentul de relații cu publicul, însă, în 
cazul a mai multe primării această informație nu este publică.
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municipiu sau oraș. În județe precum Bacău, Bistrița-Năsăud, Călărași, Cluj, Galați, 
Harghita, Ialomița, Iași, Ilfov, Neamț, Sălaj, Teleorman sau Timiș, toate municipiile și 
orașele au răspuns solicitării. Doar în județele Vrancea și Maramureș au răspuns so-
licitării mai puțin de jumătate dintre localitățile din mediul urban (2 din 5 în Vrancea 
și 5 din 13 în Maramureș).

Capacitatea de răspuns este puternic corelată cu gradul de organizare al primăriei 
pe aspectele care țin de Legea nr. 544/2001. Analiza comparativă a municipiilor care 
respectă o mare parte dintre prevederile legii privind afișarea informațiilor de interes 
public din oficiu și cele care au răspuns solicitării arată că municipiile care au infra-
structura pentru Legea nr. 544/2001 bine organizată, răspund într-o măsură mai mare 
la solicitări și în timpul prevăzut de lege. De exemplu, toate localitățile care au înregis-
trat punctaje maxime la analiza indicatorilor (96% – Călărași, Cluj-Napoca, Curtea de 
Argeș, Giurgiu, Hunedoara, Lugoj, Pașcani, Reșița, Roșiorii de Vede, Sibiu, Timișoara, 
Zalău) au răspuns solicitării de date de interes public, 9 localități au răspuns în termenul 
prevăzut de lege, 3 în urma reclamației administrative. Municipiul Carei, care, din cele 
23 de criterii, îndeplinește doar unul singur (respectiv structura organizatorică), nu a 
răspuns solicitării de date în interes public, nici măcar în urma reclamației adminis-
trative. Din cele 15 localități cu mai puțin de 50% acoperire din oficiu a indicatorilor 
obligatorii, 8 au răspuns solicitării în baza Legii nr. 544/2004; 4 în termenul stabilit de 
lege, 4 în urma reclamației administrative. 

Experiența cu solicitarea informațiilor de interes public în scris, deși este mult mai 
solicitantă11 și necesită o înțelegere destul de bună a drepturilor și procedurilor stabi-
lite prin lege, este mult mai pozitivă decât cea cu identificarea informațiilor afișate din 
oficiu pe site-urile primăriilor, producând rezultate palpabile.

Ca și procedură, pentru solicitările de informații de interes public, am urmat pașii 
prevăzuți în lege. În absența unui răspuns, am considerat că dreptul privind accesul la 
informațiile de interes public mi-a fost încălcat și am adresat reclamații administrative 
(conform articolului 54 din lege). Majoritatea reacțiilor la aceste reclamații au fost de 
negare a vreunei solicitări inițiale (deși reclamația a fost trimisă și pe adresa de email pe 
care am trimis solicitarea de date de interes public), sau de reproșuri pentru mustrarea 
primită că nu au răspuns. Bineînțeles, au existat și reprezentanți din primării care au 
recunoscut că, pur și simplu, s-a mutat cererea de la un coleg la celălalt până s-a rătăcit, 
motiv pentru care nu au răspuns. Din 36 de primării care au trimis răspuns în urma 
reclamației administrative, 11 au răspuns că nu au locuințe sociale iar 7 primării, fie 
nu au punctaje asociate criteriilor, fie au menționat situații speciale12.

11 Pe lângă solicitările personalizate pentru fiecare primărie, activitatea presupune și discuții tele-
fonice cu reprezentanții primăriilor (un procent de 10% dintre primării m-au contactat telefonic 
pentru lămuriri sau pentru a mă anunța că vor răspunde la datele solicitate), răspunsuri de con-
firmare pentru email-urile primite, email-uri reminder etc. 

12 De exemplu: bloc de locuințe sociale construit în urma unei explozii în care au fost relocați cei 
afectați, imposibilitatea accesării documentelor, deoarece primăria este în proces de arhivare, 
refuz de trimitere, deoarece datele conțin informații personale etc.
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Conform legii, pentru reclamațiile administrative trebuia să fi primit, în termen de 
15 zile, un răspuns motivat, indiferent dacă soluția este favorabilă sau nefavorabilă. 
Deși am primit răspunsuri la solicitare în urma reclamației administrative, din 57 de 
reclamații trimise niciuna nu a fost admisă deoarece nu am primit niciun răspuns 
care să precizeze măsurile dispuse, respectiv sesizarea comisiei de disciplină, în cazul 
funcționarului public responsabil. 

Deși reglementarea teoretică pare să fie bine pusă la punct, mai este cale lungă 
până la a fi pusă corect în practică. Cu toate că au fost luate măsuri în cazul a o parte 
din primării nu s-a considerat necesară înștiințarea mea ulterioară. În același timp, 
este foarte posibil ca reclamația administrativă să nu fi ajuns la conducătorii instituției 
dacă adresa de email pe care am trimis-o este gestionată tot de persoana responsabilă 
cu răspunsul la solicitările de informații de interes public. 

Următorul pas, conform legii, ar însemna trimiterea în justiție a 66 de primării pentru 
lezarea unui drept fundamental la informație. Din fericire, acesta nu este obiectivul de-
mersului de față. Mai mult decât atât, pentru un astfel de demers este necesar să existe 
o justiție independentă, pregătită să facă și să execute hotărâri împotriva instituțiilor 
statului (The Carter Center, 2002). O analiză realizată de IPP (Moraru, Iorga și Leftera-
che, 2011), arăta că, la zece ani de la adoptarea și aplicarea Legii nr. 544/2001 privind 
liberul acces la informații de interes public, ducerea unei cauze având ca obiect lezarea 
unui drept fundamental la informare pe rolul instanței este un demers aproape inutil: 
cu o durată medie de peste jumătate de an, cheltuieli de judecată și șanse de doar 30% 
de câștig de cauză. Același raport arată că solicitanții ajung în instanță, fie pentru că le 
este refuzat complet accesul la informații, fie pentru că nu sunt mulțumiți de răspun-
surile primite și că, de cele mai multe ori, capacitatea justiției de a răspunde acestor 
probleme prin corectarea comportamentului netransparent și uneori chiar abuziv al 
autorităților publice în raport cu cetățenii este limitată. De asemenea, cauze absolut 
similare ca obiect și/sau aspecte de procedură sunt tratate diferit de instanțe diferite și 
anumite procese au o durată nerezonabilă de timp (Moraru, Iorga și Lefterache, 2011). 

Deși am respectat prevederile legale în ceea ce privește solicitarea de date de interes 
public, așa cum am menționat mai sus, mai sunt multe aspecte care necesită rezolvare 
pentru ca un astfel de proces să fie transparent și funcțional. 

Realizarea unui Catalog național al specialiștilor în transparență din administrația 
publică locală, deși este lăudabilă, include foarte multe limitări în acest moment: 

• nu include toate localitățile urbane din România. În mod special, par să fie absente 
localitățile noi, înființate ca orașe după anul 2000; 

• nu toate localitățile au o persoană responsabilă desemnată;
• adresele de email fie nu sunt funcționale (completate cu greșeli), fie sunt adrese 

generale (de exemplu contact@primaria.ro) la care nu este clar cine ar trebui să 
răspundă, fie sunt adrese personale ale unor foști angajați ai primăriei sau care 
nu sunt verificate. Din cauza erorilor privind adresele de contact ale persoanelor 
responsabile, respectiv ale primăriilor au fost situații în care, solicitarea a fost 
transmisă și pe cinci adrese de email diferite; și
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• neexistând o bază de date completă și corectă a informațiilor de contact (în special 
pentru poșta electronică) procesul de solicitare de informații de interes public la un 
număr mare de unități presupune multe activități de identificare a adresei corecte. 
Din acest motiv, o parte considerabilă a reclamațiilor administrative nu și-au atins 
scopul, fiind trimise pe singura adresă de email funcționabilă identificată.

De asemenea, un alt aspect care trebuie să fie adresat pentru a încuraja participarea 
civică este percepția unora dintre angajații din primării că solicitarea de date de interes 
public este o „băgare a nasului” în treburile lor. Chiar dacă prin lege se specifică clar 
că, deși datele sunt afișate din oficiu, la solicitare scrisă primăria trebuie să răspundă 
în scris, au fost primării care au răspuns că hotărârile sunt publicate pe site și că nu fac 
ei treaba de identificare a hotărârii de care avem nevoie (telefonic am primit și replici 
de genul „voi ăștia care faceți proiecte și luați bani pe munca noastră”). Un exemplu 
punctual este răspunsul oferit de orașul Popești Leordeni care a dorit să ofere o lecție 
(nejustificată de fapte) de solicitare de date de interes public trimițând un răspuns în 
care punctează că datele de interes public sunt afișate pe site, nu e formulată clar cererea 
(nu facem referire la o „hotărâre identificabilă prin număr sau dată, ci este generală și 
ambiguă”), nu am plătit înainte costurile de copiere etc. Cu toate acestea, solicitarea 
era ca informația să se trimită online (nu implică costuri), nu putea face referire la un 
document anume, pentru că așa cum au răspuns chiar ei „nu au fost cazuri de acordare 
de locuințe sociale pe raza orașului Popești Leordeni”, deci nu există o hotărâre pentru 
alocarea acestora iar, conform legii, deși datele sunt publicate din oficiu, la solicitare 
scrisă, autoritatea publică trebuie să dea curs solicitării. Răspunsul se încheie pe același 
ton: „având în vedere cele arătate, rugăm ca pe viitor, prealabil unei cereri/solicitări, 
să consultați pagina proprie de internet a instituției noastre la adresa www.ppl.ro 
unde veți putea găsi toate informațiile de interes public, conform Legii nr. 544/2001. 
Vă asigurăm de toată solicitudinea noastră”. 

6. Concluzii

Accesul la informații depinde de înregistrări bine organizate și de un serviciu pu-
blic profesional (Roberts, 2006 apud Bauhr și Grimes, 2012). Din acest motiv, pentru a 
exista un răspuns la solicitările de informații ale cetățenilor sunt necesare rutine bine 
pregătite pentru salvarea documentelor și punerea lor la dispoziția publicului, care 
pot fi costisitoare în ceea ce privește resursele monetare și umane (Grigorescu, 2003; 
Fenster, 2006). Experiența cercetării de față ne arată că mai avem încă destul de mult 
de lucru în direcția organizării, având în vedere faptul că, în cazul unor primării cu 
care am discutat, nu mai exista printre angajați nicio persoană care să știe când a fost 
aprobată ultima hotărâre de consiliu local pentru atribuire de locuințe sociale și unde 
ar putea fi găsită.

Personalul care lucrează în relație cu cetățenii, în special pe ce înseamnă Legea nr. 
544/2001, trebuie încă să depășească paradigma că documentele autorității publice 
au caracter intern. Pași importanți au fost realizați în ceea ce privește deschiderea 
administrației publice față de cetățeni. Cu toate acestea, este încă nevoie de mai multă 
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transparență asumată, atât în relația directă, cât și în cea intermediată de mijloacele 
moderne de comunicare. Atât timp cât procedurile sunt complicate, informația este 
nestructurată sau greu de identificat, personalul agresiv sau nepăsător, conceptele de 
transparență și participare la viața civică rămân deziderate pentru grupurile defavo-
rizate din societate. 

Din perspectiva unui potențial beneficiar de locuințe sociale, demersul de identifi-
care de informații de interes public în spațiul online al primăriilor sau prin solicitare 
scrisă a acestora cred că este ușor nerealist și pe alocuri intimidant (mai cu seamă din 
cauza reacțiilor unor reprezentanți de primării). Pentru un utilizator neexperimentat 
al internetului sau cu acces limitat la informații cele două metode utilizate mai sus 
sunt puțin accesibile. Din acest motiv, cei mai mulți dintre actorii interesați de aspec-
tele legale privind locuințele sociale ajung să adreseze întrebări direct (față în față) 
primăriilor, fapt ce pune presiune suplimentară pe lucrătorii de la ghișeu și produce 
ineficiență pe termen lung. 
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