„Consiliul Superior al Magistraturii
este garantul independenţei justiţiei”
(art. 133 alin. 1 din Constituţie,
republicată)

Inspecţia Judiciară
Biroul de informare publică şi relaţii cu mass-media

Raportul Inspecţiei Judiciare privind accesul la
informaţiile de interes public aferent anului 2013
elaborat potrivit art.27 alin.2 din H.G. nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la
informaţiile de interes public.
1.Numărul total de solicitări de informaţii de interes public:

260

2. Numărul total de solicitări structurate după obiect:
- date şi informaţii privind magistraţii: 16
- sesizări şi verificări ale Inspecţiei Judiciare: 35
- date statistice: 4
- informaţii privind concursurile organizate de Inspecţia Judiciară: 2
- alte informaţii prevăzute de Legea 544/2001: 64
3. Numărul de solicitări rezolvate:121
- favorabil: 121
- negativ: 0
4. Numărul de solicitări respinse:
- redirecţionate: 21
- exceptate de la acces: 0
5. Numărul de solicitări adresate în scris:120
- pe suport de hârtie: 10
- pe suport electronic: 110
- solicitare verbală: - 140
6. Numărul de solicitări adresate de persoane fizice: 46
7. Numărul de solicitări adresate de persoane juridice: 75
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8. Numărul de reclamaţii administrative: 0
- rezolvate favorabil: 0
- respinse: 0
- în curs de soluţionare: 0
9. Costurile totale ale biroului de informare publică şi relaţii cu mass media: 0
10.Sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a informaţiilor de interes
public solicitate: 0
11.Numărul estimativ de vizitatori ai punctului de informare – documentare: 0
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