Relaţiile Serviciului Român de
Informaţii cu cetăţenii în anul 2005
Activitatea de primire, examinare, evidenţă şi soluţionare a petiţiilor, precum şi de primire
a cetăţenilor în audienţă, în anul 2005, s-a înscris în ansamblul preocupărilor Serviciului
Român de Informaţii de consolidare a democraţiei şi instituţionalizare a transparenţei în
relaţiile dintre cetăţean şi autorităţi, cu excepţiile şi limitările prevăzute de Legea nr. 182/2002
privind informaţiile clasificate.
În anul 2005 Serviciul Român de Informaţii a primit 29.529 petiţii, din care 20.993 de la
persoane fizice şi 8.536 de la persoane juridice. Dintre acestea, 23.506 petiţii au fost
soluţionate favorabil, 3.170 au primit răspunsuri negative, iar 2.853 au fost îndrumate spre
rezolvare la alte organe sau au fost clasate conform art. 10 alin. (2) din O.G. nr. 27/2002.
În aceeaşi perioadă, conducerea S.R.I. şi şefii de unităţi centrale şi teritoriale au acordat
9.083 de audienţe.
În baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public au fost
adresate S.R.I. 52 solicitări. Acestea au vizat:
 informaţii referitoare la calitatea unor persoane angajate sau posibil angajate în
Serviciul Român de Informaţii - 8 cereri
 informaţii referitoare la activităţi specifice ce s-ar fi desfăşurat cu privire la anumite
persoane sau instituţii - 12 cereri
 informaţii cu privire la activităţi desfăşurate de Serviciul Român de Informaţii:
licitaţii, achiziţii, tranzacţii imobiliare, etc. - 15 cereri
 informaţii referitoare la persoane care au fost arestate, deportate, expulzate de
securitate - 7 cereri
 informaţii referitoare la grupuri extremist - 2 cereri
 copii ale unor documente şi rapoarte, etc. - 4 cereri
 informaţii cu privire la modul de aplicare în Serviciul Român de Informaţii a Legii
544/2001 şi la modul de desfăşurare a activităţii de relaţii cu publicul - 3 cereri
 date despre activităţi ce nu sunt de competenţa S.R.I. - 1 cerere
Din totalul solicitărilor, în cazul a 20 de cereri s-a comunicat un răspuns favorabil, iar
pentru 32 cereri răspunsul a fost negativ, în sensul că, în conformitate cu dispoziţiile art. 12 lit.
a) din Legea nr. 544/2001 informaţiile respective sunt exceptate de la accesul liber al
cetăţenilor şi nu pot fi oferite de instituţia noastră.

Prin valorificarea informaţiilor existente în dosarele create de fostele organe de securitate
s-a răspuns unui număr de 594 cetăţeni care au avut de suportat abuzuri în perioada
regimului totalitar, fiind condamnaţi politic, trimişi în colonii de muncă sau având domicilii
obligatorii, deportaţi în fosta U.R.S.S. sau reţinuţi şi cercetaţi.
Pe adresa publică de poştă electronică relaţii@sri.ro au fost receptate 1.500 de mesaje,
din care:
 solicitări de relaţii privind condiţiile de încadrare în structurile S.R.I. şi curriculum vitae
prezentate în vederea angajării (ofiţeri, subofiţeri) - 292
 solicitări de relaţii cu privire la Academia Naţională de Informaţii (facultăţile A.N.I., curs
Colegiul Superior de Siguranţă Naţională şi curs Managementul Activităţii de
Informaţii pentru Siguranţa Naţională) - 566
 cereri pentru efectuarea stagiului militar în cadrul Serviciului Român de Informaţii - 2
 semnalarea unor aspecte de interes pentru S.R.I, solicitări, sesizări, reclamaţii - 275
 aprecieri şi sugestii în legătură cu site-ul S.R.I. - 2
 sesizări, solicitări de informaţii cu privire la dosare de arhivă şi C.N.S.A.S. - 6
 reclame comerciale şi oferte de produse şi servicii - 32
 mesaje adresate conducerii S.R.I. - 66
 mesaje de mulţumire primite ca urmare a răspunsurilor transmise petenţilor - 44
 diverse - 215

