
Lege nr. 213 din 24/10/2008
pentru modificarea Legii nr. 109/2007 privind reutilizarea

informaţiilor din instituţiile publice

Publicat în Monitorul Oficial nr. 737 din 30/10/2008

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I. - Legea nr. 109/2007 privind reutilizarea informatiilor din institutiile publice, publicata in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, nr. 300 din 5 mai 2007, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 4, litera e) va avea urmatorul cuprins:
"e) tert - orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, care detine un drept de proprietate

intelectuala asupra informatiilor cuprinse in documentul solicitat, alta decat o institutie publica."
2. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5. - (1) Reutilizarea documentelor detinute de institutiile publice este libera.
(2) Conditiile pentru reutilizarea documentelor nu trebuie sa fie discriminatorii pentru categorii asemanatoare de

documente destinate reutilizarii."
3. La articolul 6, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
"(2) Solutionarea cererilor pentru reutilizarea documentelor se face in termen de 20 de zile lucratoare de la primirea

acestora de catre institutia publica, prin departamentul desemnat in acest sens."
4. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8. - (1) In cazul in care solicitarea de reutilizare a informatiilor implica realizarea de copii de pe documentele

detinute de institutia publica, costul serviciilor de copiere este suportat de solicitant, in conditiile legii.
(2) Veniturile colectate din plata acestor servicii se fac venit la bugetul de stat."
5. La articolul 10, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
"(2) Reutilizarea informatiilor din institutiile publice poate face obiectul unei intelegeri privind acordarea unui drept de

exclusivitate numai daca un astfel de drept este necesar pentru desfasurarea unui serviciu public. Validitatea motivului
pentru care a fost acordat dreptul exclusiv este reexaminata periodic si, in orice caz, o data la 3 ani."

6. La articolul 10, alineatul (3) se abroga.
7. La articolul 11, alineatul (2) se abroga.
Art. II. - In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei

Informatiei va elabora normele metodologice de aplicare a Legii nr. 109/2007 privind reutilizarea informatiilor din
institutiile publice, norme care vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din
Constitutia Romaniei, republicata.
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