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Reacţie la refuzul primăriei Municipiului Timişoara de a oferi informaţii în baza legii 
544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public 
 

 
Organizaţia noastră, Centrul de Resurse pentru participare publică, a fost informată cu privire 
la refuzul Primăriei Timişoara de a oferi fişa postului purtătorului de cuvânt al instituţiei, a 
secretarului Consiliului Local și a administratorului public, dar şi de motivaţia ce însoţeşte 
acest refuz. 
 
Astfel, autoritatea locală motivează că fişele de post sunt parte integrantă a dosarelor 
profesionale ale celor doi funcţionari publici, care conţin date personale, iar acestea din urmă 
nu pot fi comunicate decât anumitor terţi, în condiţiile HG 432/23.03.2004 (art. 5 lit. l şi 
respectiv art. 12 lit. l). Totodată, se invocă şi excepţia din Legea 544/2001 conform căreia 
datele personale nu constituie informaţii de interes public. 
 
Având în vedere cele de mai sus, considerăm că autoritatea publică interpretează în sens foarte 
larg, abuziv chiar, dispoziţiile privind protecţia dosarelor personale şi profesionale ale 
funcţionarilor publici dar şi excepţia de la comunicare a datelor personale.  
 
De obicei, fişa de post nu conţine date personale, ea fiind aceeaşi indiferent de persoana care 
ocupă poziţia respectivă. Totodată, prin HG-ul menţionat se face referire despre accesul la 
datele cu caracter personal şi profesional din dosarul funcţionarului public. Ori, fişa postului 
nu poate fi considerată o astfel de informaţie. Prin comunicarea fişei de post nu este pus în 
pericol dosarul funcţionarului public sau datele cuprinse în acesta. 
 
Totodată, trebuie reţinut că, în cazul în care fișa de post conține date personale, acestea pot fi 
ascunse astfel încât o copie a documentului să poată fi comunicată. Aceasta este o practică 
curentă în România pentru acele documente care conțin date personale. 
 
Credem, de asemenea, că hotărârea de guvern invocată nu poate restrânge un drept, şi anume 
dreptul la informaţii de interes public, reglementat prin lege. 
 
Concluzia noastră este că în acest caz demersul de a proteja datele personale poate coexista cu 
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accesul la informaţii de interes public. Fişele de post trebuie considerate informaţii de interes 
public, având în vedere că ele nu constituie date cu caracter personal, iar dacă ele conțin date 
personale, numai acestea sunt exceptate de la comunicare, nu întreg documentul. 
 
 
Fișele de post solicitate aparțin unor persoane aflate în funcții publice, în serviciul comunității, 
astfel că este cu atât mai justificată cererea fișelor de post, pentru cunoașterea atribuțiilor 
acestora. 
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