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Iordachescu & Asociații ofera servicii juridice pro-bono jurnaliștilor care se
confrunta cu lipsa de reacție a autoritaților privind liberul acces la informațiile de
interes public (Legea 544|2001)

Societatea Civila de Avocați „Iordachescu & Asociații” este alaturi de jurnaliștii care solicita informații de
interes public autoritaților, în temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes
public, în vederea respectarii dreptului fundamental al cetațenilor la informare.
“În masura în care va confruntați cu lipsa de reacție sau refuzul autoritaților de a raspunde solicitarilor
dumneavoastra legale, va oferim asistența juridica specializata, serviciile juridice urmând a fi prestate pro bono”,
afirma Av. Eugen Iordachescu.
Amintim cu aceasta ocazie faptul ca Legea nr. 544/2001 prevede la Art. 6 alin. (2) faptul ca:
„Autoritațile și instituțiile publice sunt obligate sa asigure persoanelor, la cererea acestora,
informațiile de interes public solicitate în scris sau verbal”, informațiile de interes public fiind definite la Art. 2,
litera b) astfel: "orice informație care privește activitațile sau rezulta din activitațile unei autoritați publice sau
instituții publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informației".
În concret, Legea nr. 544/2001 instituie obligația în sarcina autoritaților și a instituțiilor publice de a raspunde în
scris la solicitarea informațiilor de interes public în termen de 10 zile sau, dupa caz, în cel mult 30 de zile de la
înregistrarea solicitarii, în funcție de dificultatea, complexitatea, volumul lucrarilor documentare și de urgența
solicitarii. În situația unui refuz, acesta trebuie motivat de catre autoritați și comunicat în termen de 5 zile de la
primirea petițiilor.
Echipa de avocați specializați în acest domeniu din cadrul Societații de avocați „Iordachescu & Asociații” vine în
sprijinul celor care se confrunta cu un refuz nejustificat al autoritaților de a raspunde solicitarilor, cu servicii de
asistare și reprezentare, în scopul respectarii de catre autoritați a obligației de transparența și de informare a
cetațenilor.
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