
privind aprobarea taxei pentru serviciul de copiere a inforrnatlitcr de interes public solicitate pe 
suport de hartie, pentru toate institutiile care se ana in subordinea ~i sub autoritatea Ministerului 

Culturii 

in baza art. 9 alin. (1) din Legea nr. 54412001 privind liberul aeces la informaiiile de interes 
public, cu modificarile $i completanle uiterioare, precum ~i a art. 18 (5) din Normele metodologice din 7 
februarie 2002 de aplieare a legii nr. 544/2001 privind IIberul acres la informapile de interes public, cu 
modificarile $1 cornpletarile ulterioare, aprobate prin Hotararea Guvemului nr. 123/2002, cu modificarile 
si completanle ulterioare; 

Avand in vedere propunerile formulate plin adresa nr. 2764/01.08.2022 a Serviciului Juridic, 
Contencios; 

in temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) punctul16 $i ale art. 11 alin. (4) din Hotararea Guvemului 
nr. 9012010 privind organizarea sl functionarea Ministeruiui Culturii, cu modificarile ~i cornpletarite 
uherioare. 

Ministrul Culturii emite urmatorul. 

ORDIN 

Art. 1. - Se aproba taxa de 1 leu/pagina pentru serviciul de copiere pe suport de hartie a docun entelor 
nterne continand informatii de interes public, solicitate in baza legii nr, 54412001 privind liberul acces la 
informapile de in teres public, cu modificarile ~i completanle ulterioare. pentru toate instiMiile care e 
afla in subordinea $i sub autoritatea Ministerului Culturii. 
Art.2 - Fiecare institupe publica va avea obligatia de a publica pe propria pagina de internet, preeum i 
la sediul acestora, modalitatea de incasare a sumelor provenite din ta ele aferente sefViciilor de 
copiere, care sunt mentionate la Art. 1, in conformitate cu prevederile art 18 atin. l3) din H. G. nr. 
12312002 pentru aprobarea Normelor melodologice de aplieare a Legii nr. 54412001 pnvind liberul aeces 
la informaViJe de interes public, CU modifie~rile ~i complet~rile ulterioare. 
Art. 3 - Fiecare institutie publica va avea obligalia de a aduce la cuno~tinta publica, pnn publicarea pe 
pagina proprie de internet, precum ~I la sediul aeestora, informatii u prtvire la conlul de venuun 
bugetare in care se va putea efectua plata penlru taxele prevazute la Art. 1. 
Art. 4. - Biroul Comunicare ~ Dialog Social va comunica prezentul Ordin tuturor institutiilor care se afl8 
in subordinea ~i sub autoritatea Ministerului Culturii. in vederea aducerii la indeplinire a pre ederilor 
acestuia. 
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