
Data Iarratais Catagóir Iarrthóra Achoimre Iarratas 2019 (Catagóir Taifid a Iarrthas) Cinn Déanta
Dáta 

Freagra

14/02/2019 Eile

Taifid ar na teagmhálacha go léir idir an Roinn Fiontar agus an OSFC, go 

háirithe na teagmhálacha ag agus le Paul Appleby, maidir leis an ngearán 

a cuireadh chuig an ODCE ag (duine ainmnithe) i 2002.

Diúltaithe - níl na taifid 

clúdaithe ag an Acht
06/03/2019

20/02/2019 Iriseoir

Cibé an bhfuil taifead ann in OSFC a bhaineann le ráiteas an tUasal 

Drennan ag Coiste Oireachtais "go ndearnadh damáiste mór ar a lán 

daoine" agus má tá na taifid sin ann, iad a scaoileadh.

Tarraingthe siar tar éis soláthar 

freagra ar an gceist
n/a

26/02/2019 Iriseoir

Gach comhfhreagras agus ceangaltáin ghaolmhara idir ODCE agus 

cléireach Choiste Gnóthaí, Fiontair agus Nuálaíochta an Oireachtais idir 

Eanáir 1, 2019 agus 19 Feabhra, 2019.

Deonaithe 13/03/2019

Gach comhfhreagras agus ceangaltas gaolmhar a fuair OSFC ó chléireach 

Choiste Gnó, Fiontair agus Nuálaíochta an Oireachtais an 25 Bealtaine, 

2017 agus Nollaig 14, 2017

agus

Gach comhfhreagras agus ceangaltán gaolmhar a sheol an OSFC chuig 

cléireach Choiste Gnó, Fiontair agus Nuálaíochta an Oireachtais an 22 

Nollaig, 2017 agus 10 Eanáir, 2018

08/04/2019 Eile
An gearán a rinneadh maidir leis an CGB a tionóladh ar an (dáta) chuig ár 

rúnaí (Duine ainmnithe)

Diúltaithe - níl na taifid 

clúdaithe ag an Acht
10/04/2019

10/04/2019 Iriseoir

Cóipeanna de gach comhfhreagras idir Oifig an Stiúrthóra um 

Fhorfheidhmiú Corparáideach agus an Comhchoiste Oireachtais um 

Ghnó, Fiontar agus Nuálaíocht idir an 1 Nollaig, 2018 agus an 9 Aibreán, 

2019

Deonaithe 09/05/2019

OIFIG AN STIÚRTHÓIR UM FHORFHEIDHMIÚ CORPARÁIDEACH - LOGA SF 2019

28/03/2019 Iriseoir Deonaithe 10/04/2019



Date of 

Request
Category of Requester Summary of 2019 Requests (Categories of Records Sought) Decision Made

Date of 

Reply

Na taifid go léir atá i seilbh Oifig an Stiúrthóra um Fhorfheidhmiú 

Corparáideach arb éard atá iontu cumarsáid scríofa tar éis 7 Márta 2018 

agus suas go dtí an lá atá inniu ann idir an OSFC agus:

(a) an Coiste; agus/nó

(b) Cléireach an Choiste; agus/nó

(c) aon duine de chomhaltaí aonair an Choiste; agus/nó

(d) aon duine a bheidh ag gníomhú thar ceann an Choiste, a Chléireach 

nó aon duine nó níos mó dá chomhaltaí

le chéile le:

(e) nótaí (i gcomhthráth nó ina dhiaidh sin) ar aon chumarsáid a rinneadh 

ar shlí seachas i scríbhinn a tharla idir an OSFC agus aon duine de na 

daoine dá dtagraítear i bhfleascanna (a) go (d) thuas;

(f) ríomhphoist idir an Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach agus 

aon duine dá chuid oifigeach, nó idir aon bheirt nó níos mó de na 

hoifigigh sin, a dhéanann taifeadadh ar shubstaint nó ar dhóigh aon 

chumarsáide a rinneadh idir an OSFC agus aon duine dá dtagraítear i 

bhfleascáin (a) go (d) thuas

18/04/2019 Eile
Iarratas ar chruthúnas ar dháta dheireadh na tréimhse Dícháilithe chun 

gníomhú mar Stiúrthóir Cuideachta i gcás sonraithe
Tarcuireach chun an OCC 24/04/2019

03/05/2019 Eile

Aon Chomhfhreagras idir Oifig an Stiúrthóra um Fhorfheidhmiú 

Corparáideach agus an Roinn Gnó, Fiontair agus Nuálaíochta ag lorg faofa 

chun foireann bhreise a earcú don OSFC sa tréimhse 2018 agus go dtí seo 

in 2019 i bhfoirm tháblach

Diúltaithe - níl na taifid ann 30/05/2019

16/07/2019 Eile
An ndearnadh aon ghearáin nó aon fhiosrúcháin faoi leith i gcuideachta 

ar leith.

Diúltaithe - ní bheadh taifid, má 

choinnítear iad, laistigh de scóip 

an Achta um SF
19/07/2019

29/07/2019 Eile Taifid a bhaineann le feidhmiú céimneach 5G

Sheoladh chuig an Roinn 

Cumarsáide, Gníomhaíochta 

Aeráide agus Comhshaoil

30/07/2019

30/07/2019 Eile
Cóip aon elaos coinnaítear faoi nó ina tagraítear an iarrathóir i Tuaririsc 

Leachtaítóra agus  maidir le cuideaachta ainmnithe

Diúltaithe - níl na taifid 

clúdaithe ag an Acht
31/07/2019

09/04/2019 Eile Deonaithe 09/05/2019


