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Relaţiile Serviciului Român de Informaţii cu cetăţenii în anul 2003 

05 aprilie 2004  

Activitatea de soluţionare a petiţiilor şi audienţelor desfăşurată în anul 2003 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 2003 au fost adresate conducerii Serviciului Român de Informaţii şi şefilor de unităţi centrale şi teritoriale 23.695 
de petiţii, din care 5.919 de la persoane juridice şi 17.776 de la persoane fizice. Dintre acestea, 15.320 de solicitări au 
fost soluţionate favorabil, 7.386 au primit răspunsuri negative, iar 989 au fost îndrumate către alte instituţii. În aceeaşi 
perioadă, la nivel central şi teritorial au fost acordate 9.486 de audienţe. 
 
Serviciului Român de Informaţii i-au fost adresate 19 solicitări de informaţii de interes public, în baza Legii nr. 544 din 
2001. Domeniile de interes vizate de aceste solicitări au fost "interceptările telefonice" (12 cereri), "foşti ofiţeri de 
Securitate încadraţi în SRI" (4), date privind un fost cadru SRI (1), date despre organizarea SRI (1) şi anexe ale unor 
decrete (1). Din totalul solicitărilor, una a fost rezolvată favorabil, iar 18 au fost respinse deoarece datele cerute 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 1107 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 1225 de mesaje, din care:  

 333 solicitări de încadrare în structurile SRI;  

 308 relaţii cu privire la Academia Naţională de Informaţii;  

 114 semnalări privind aspecte de interes pentru siguranţa naţională;  

 79 solicitări de relaţii, sesizări, reclamaţii;  

 50 reclame şi oferte de produse şi servicii;  

 43 mesaje de mulţumire pentru răspunsuri;  

 16 cereri pentru satisfacerea stagiului militar în cadrul SRI;  

 9 mesaje adresate conducerii SRI;  

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

 265 diverse.  

 


