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Activitatea de soluţionare a petiţiilor şi audienţelor desfăşurată în anul 2004 s-a înscris în ansamblul preocupărilor 
constante ale Serviciului Român de Informaţii de consolidare a democraţiei şi instituţionalizare a transparenţei în relaţiile 
dintre autorităţi şi cetăţean, cu excepţiile şi limitările prevăzute de Legea nr. 182/2002 privind informaţiile clasificate.  

În anul 2004 au fost adresate conducerii Serviciului Român de Informaţii şi şefilor de unităţi centrale şi teritoriale 40.236 
de petiţii, din care 9.859 de la persoane juridice şi 30.377 de la persoane fizice. Dintre acestea, 33.909 de solicitări au 
fost soluţionate favorabil, 4.581 au primit răspunsuri negative, iar 1.746 au fost îndrumate către alte instituţii. În aceeaşi 
perioadă, la nivel central şi teritorial au fost acordate 11.632 de audienţe. 

Serviciului Român de Informaţii i-au fost adresate 30 solicitări de informaţii de interes public, în baza Legii nr. 544 din 
2001. Acestea au vizat: 

o informaţii referitoare la activităţi cu caracter informativ ce s-ar fi desfăşurat cu privire la anumite persoane 
sau instituţii (5 cereri); 

o informaţii referitoare la calitatea unor persoane angajate sau presupus angajate ale S.R.I. (3 cereri); 
o informaţii referitoare la posibile activităţi desfăşurate de S.R.I.: licitaţii, achiziţii, tranzacţii imobiliare, etc. 

(12 cereri); 
o informaţii referitoare la grupări extremiste (3 cereri); 
o copii ale unor documente cu caracter informativ (7 cereri). 

Din totalul solicitărilor, 11 au fost rezolvate favorabil, iar 19 nu se încadrau în condiţiile Legii nr. 544/2001.  

De asemenea, prin valorificarea informaţiilor existente în dosarele create de fostele organe de securitate s-a răspuns unui 
număr de 1.464 cetăţeni care au avut de suportat abuzuri în perioada regimului totalitar, fiind condamnaţi politic, trimişi în 
colonii de muncă şi domicilii obligatorii, deportaţi în fosta URSS sau reţinuţi şi cercetaţi. 

Pe adresa publică de poştă electronică relatii@sri.ro au fost receptate 1.463 de mesaje, din care:  

1. solicitări de încadrare în structurile SRI - 337;

2. relaţii cu privire la Academia Naţională de Informaţii - 541;

3. solicitări de relaţii, sesizări, reclamaţii şi semnalări privind aspecte de interes pentru siguranţa naţională - 252;

4. reclame şi oferte de produse şi servicii - 14;

5. mesaje de mulţumire pentru răspunsuri - 53;

6. cereri pentru satisfacerea stagiului militar în cadrul SRI - 13;  

7. mesaje adresate conducerii SRI - 33;

8. sesizări sau solicitări de informaţii cu privire la dosare de arhivă şi CNSAS - 12;  

9. aprecieri şi sugestii în legătură cu site-ul SRI - 4;  

10. diverse - 204.
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