Raport cu privire la solicitările sosite pe adresa Clubului Sportiv Municipal București în
baza Legii nr.544/2001 pe anul 2021
Subsemnatul Adrian Dobre, responsabil cu solicitările în baza Legii nr. 544/2001 (cu
modificările și completările ulterioare) la Clubul Sportiv Municipal București, prezint actualul
raport pentru anul 2019, finalizat în urma aplicarii procedurilor de acces la informații de interes
public în cadrul instituției noastre.
Informație de interes public este acea informație care privește activitățile sau rezultă din
activitățile unei autorități publice sau instituții publice, indiferent de suportul, forma sau de
modul de exprimare a informației.
Accesul la informațiile de acest gen este reglementat în România de Legea nr. 544/2001
privind liberul acces la informațiile de interes public (publicată în Monitorul Oficial nr. 663/23
octombrie 2001).
Conform cu articolul 7 din lege, „autoritatile și instituțiile publice au obligația să
răspundă în scris la solicitarea informațiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz,
în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcție de dificultatea, complexitatea,
volumul lucrărilor documentare și de urgența solicitării”.
Există însă o serie de excepții: datele personale, informațiile privind ancheta penală și
procedurile judiciare dacă se periclitează bunul mers al anchetei, se dezvăluie surse confidențiale
sau se aduce atingere unui proces echitabil.
Înființat în anul 2007 de Consiliul General al Municipiului București, Clubul Sportiv
Municipal București își desfășoară activitatea sub incidența Legii nr. 544/2001.
Nr.crt. / Solicitant / Data solicitării / Data răspuns
1. Cotidianul Puterea / 15.01.2021 / la termen
2. Valeria R./28.01.2021/la termen
3. Presa PMB/26.02.2021/la termen
4. Libertatea / 03.03.2021 / la termen
5. Cotidianul Puterea / 26.03.2021 / la termen
6. Andrei Secuiescu/12.05.2021/la termen
7. Panorama / 07.06.2021 / la termen
8. Cristea-Mic Narcis / 29.09.2021 / la termen
9. Hotnews/ 09.11.2021 / la termen
10. Tudor Pop / 24.11.2021 / la termen
11. Puterea/02.12.2021/la termen
12. Hotnews / 15.12.2021 / la termen
13. Hotnews / 15.12.2021 / la termen
14. NewsWeek / 30.12.2021 / la termen
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