
 

Modalități de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice 
în situația în care persoana se consideră vătămată în privința 

dreptului de acces la informațiile de interes public 
 

  In conformitate cu prevederile art.22 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la 
informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare: 
 
”Art.22 (1) In cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în 

prezenta lege, aceasta poate face plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului în 

a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorității ori al 

instituției publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului 

prevăzut la art.7. 

(2) Instanța poate obliga autoritatea sau instituția publică să furnizeze informațiile de interes 

public solicitate și să plătească daune morale și/sau patrimoniale. 

(3) Hotărârea tribunalului este supusă recursului. 

(4) Decizia Curții de apel este definitivă și irevocabilă. 

(5) Atât plângerea, cât și recursul se judecă în instanță, în procedură de urgență și sunt scutite de 

taxă de timbru. 

  Potrivit dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, 
cu modificările și completările ulterioare: 
 
“Art. 32  În cazul în care o persoană se consideră că dreptul privind accesul la informațiile de 

interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamație administrativă 

conducătorului autorității sau instituției publice căreia i-a fost solicitată informația. 

Art. 33  Persoana care se consideră vătămată în drepturile sale poate depune reclamația 

administrativă prevăzută la art. 32 în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință a refuzului 

explicit sau tacit al angajaților din cadrul autorității sau instituției publice pentru aplicarea 

prevederilor Legii nr. 544/2001 și ale prezentelor norme metodologice. 

Art. 34 (1) Răspunsul motivat la reclamaţia administrativă se transmite persoanei care a formulat-
o în termen de 15 zile de la data înregistrării, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau 
nefavorabilă. 
  (2) În cazul în care reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul va conţine informaţiile 
de interes public solicitate iniţial şi, de asemenea, după caz, va menţiona măsurile dispuse, 
respectiv sesizarea comisiei de disciplină, în cazul funcţionarului public, în condiţiile legii.  
Art. 36 (1) În condiţiile art. 22 alin. (1) din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările 
ulterioare, persoana care se consideră vătămată în drepturile sale prevăzute de Legea nr. 
544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, poate face plângere la secţia de contencios 
administrativ a tribunalului. 
  (2) Scutirea de taxa de timbru, prevăzută la art. 22 alin. (5) din Legea nr. 544/2001, cu 
modificările şi completările ulterioare, pentru plângerea la tribunal şi recursul la curtea de apel nu 
include şi scutirea de la plata serviciilor de copiere a informaţiilor de interes public solicitate.” 
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RECLAMAŢIE  ADMINISTRATIVĂ – DEPĂȘIREA TERMENULUI DE SOLUTIONARE 

      

 Stimate  domnule Preşedinte, 

 Prin prezenta formulez o reclamaţie administrativă, conform Legii nr. 544/2001 privind 
liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare,  întrucât la 
cererea nr. ________ din data de _____________ nu am  primit informațiile solicitate în termenul 
legal, stabilit de lege. 
 Documentele de interes public solicitate erau următoarele : 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________ . 

 Documentele solicitate se încadrează în categoria informaţiilor de interes public, din 
următoarele considerente :___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ . 

Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informațiile de interes public 
solicitate în scris/în format electronic, considerând că dreptul meu la informaţie, conform legii, a 
fost lezat. 

 Vă mulţumesc pentru solicitudine, 

 

                                                                                _______________________ 

                                                                                        (semnătura petentului) 

 

Numele şi prenumele   ____________________________________ 
Adresa    _______________________________________________ 
Telefon   _______________________________________________ 
Fax     _________________________________________________ 
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RECLAMAŢIE  ADMINISTRATIVĂ – RĂSPUNS NEGATIV 

 

 Stimate  domnule Preşedinte, 

 Prin prezenta formulez o reclamaţie administrativă, conform Legii nr. 544/2001 privind 
liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare,  întrucât la 
cererea nr. ________ din data de _____________ am primit răspuns negativ, la data de 
________________, de la  _________________________________________________. 
 Documentele de interes public solicitate erau următoarele : 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________ . 

 Documentele solicitate se încadrează în categoria informaţiilor de interes public, din 
următoarele considerente :___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ . 

Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de refuz al comunicării/netransmitere în 
termenul legal a informaţiilor de interes public solicitate în scris/în format electronic, considerând 
că dreptul meu la informaţie, conform legii, a fost lezat. 

 Vă mulţumesc pentru solicitudine, 

 

                                                                                _______________________ 

                                                                                        (semnătura petentului) 

 

 

Numele şi prenumele  ____________________________________ 
Adresa    _______________________________________________ 
Telefon    _______________________________________________ 
Fax    __________________________________________________ 


