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Bucureşti, 20.02.2012 
 

Comunicat de presă 
Transparenţă la Ministerul Justiţiei 

 
 

În data de 06.02.2012, prin hotărârea irevocabilă a Curţii de Apel Bucureşti, Ministerul 
Justiţiei a fost obligat să comunice Centrului de Resurse Juridice (CRJ) următoarele 
informaţii: 
 

1. „Care sunt persoanele care au elaborat acest proiect de lege (proiectul de act normativ 
privind ANI, proiect adoptat de Guvern în procedură de urgenţă în data de 
26.04.2010)? 

2. Care sunt persoanele/instituţiile consultate la elaborarea acestui proiect de lege? 
3. Cum a fost respectat principiul transparenţei decizionale reglementat de Lg.52/2003, 

cu privire la proiectul de lege privind ANI?  
4. Cum a fost consultată societatea civilă în cazul proiectului de lege privind ANI?  
5. Să ne comunicaţi în copie xerox întreaga documentaţie avută în vedere la elaborarea 

acestui proiect privind ANI, precum şi proiectul de lege supus spre aprobare 
Guvernului României”. 

 
Iniţial, Tribunalul Bucureşti admisese cererea Centrului de Resurse Juridice numai pentru 
punctele 3, 4, 5, menţionate mai sus, motivând că celelalte informaţii nu ar avea caracter 
public. Curtea de Apel Bucureşti a admis recursul formulat de Centrul de Resurse Juridice şi 
a respins recursul formulat de Ministerul Justiţiei.  
Atât Tribunalul Bucureşti cât şi Curtea de Apel au respins solicitarea de informaţii formulată la 
punctul şapte, cu următorul text: „Dacă consideraţi utilă existenţa principiului transparenţei 
decizionale în administraţia publică în legislaţia românească, sau consideraţi că Lg.52/2003 a 
cazut în desuetudine?” 
Ambele instanţe au apreciat că aceasta este o solicitare care ar excede Lg.544/2001 
privind accesul la informaţii publice.  
Pe această cale solicităm Ministerului Justiţiei să ne comunice informaţiile la care a 
fost obligat de instanţe.  
De asemenea, solicităm ministerului să dea dovadă de bună credinţă şi să precizeze în 
mod public dacă Lg. 52/2003 mai este în vigoare sau a căzut în desuetudine, având în 
vedere că reprezentanţii acestui minister au afirmat în cadrul litigiului prezentat mai 
sus că este suficientă pentru respectarea principiului transparenţei decizionale 
procedura parlamantară de adoptare a actelor normative, care este o procedură 
publică.  
 
Date de contact: av. Cătălina Rădulescu, tel.: 0745.138.165, catalina@crj.ro 


