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în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la    
informaţiile de interes public solicitate    

Conform prevederilor art. 21 şi 22 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile 
de interes public, cu modificările şi completările ulterioare: 
„Art. 21 (1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorităţi ori instituții 
publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere si atrage răspunderea 
disciplinara a celui vinovat. 

(2) împotriva refuzului prevăzut la alin. (1) se poate depune reclamație la 
conducătorul autorităţii sau al instituției publice respective in termen de 30 de zile de la luarea 
la cunoștința de către persoana lezata. 

(3) Daca după cercetarea administrativa reclamația se dovedește întemeiata, 
răspunsul se transmite persoanei lezate in termen de 15 zile de la depunerea reclamației si 
va conține atât informațiile de interes public solicitate inițial, cat si menționarea sancțiunilor 
disciplinare luate împotriva celui vinovat. 

Art. 22 (1) In cazul in care o persoana se considera vătămata in drepturile sale, prevăzute in 
prezenta lege, aceasta poate face plângere la secția de contencios administrativ a 
tribunalului in a cârei raza teritoriala domiciliază sau in a cârei raza teritoriala se afla sediul 
autorităţii ori al instituției publice. Plângerea se face in termen de 30 de zile de la data 
expirării termenului prevăzut la art. 7. 

(2) Instanța poate obliga autoritatea sau instituția publica sa furnizeze 
informațiile de interes public solicitate şi să plătească daune morale şi/sau patrimoniale. 

(3) Hotărârea tribunalului este supusa recursului. 
(4) Decizia Curții de apel este definitiva si irevocabila. 
(5) Atât plângerea, cat si apelul se judeca in instanța in procedura de urgenta si 

sunt scutite de taxa de timbru". 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Hotărârea nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public 
ANEXA 2a) la normele metodologice 

RECLAMAŢIE ADMINISTRATIVĂ (1) - model -    
Denumirea autorităţii sau instituţiei publice .......................  
Sediul/Adresa ......................................................  
Data ...............................................................  
Stimate domnule/Stimata doamna ..................................... , 
Prin prezenta formulez o reclamaţie administrativă, conform Legii nr. 544/2001 privind 

liberul acces la informaţiile de interes public, întrucât la cererea nr ........ din data de .........  
am primit un răspuns negativ, la data de ..... , într-o scrisoare semnată de ...... /(completati 
numele respectivului funcţionar) ...  

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 informaţiile de interes public 

solicitate în scris/în format electronic, considerând ca dreptul meu la informaţie, conform legii, 
a fost lezat. 

Va multumesc pentru solicitudine, 
(semnatura petentului) 

Numele şi adresa petentului .......................  
Adresa ............................................  
Telefon ...........................................  
Fax ...............................................     



ANEXA 2b) la normele metodologice 
RECLAMAŢIE ADMINISTRATIVĂ (2) - model -    

Denumirea autorităţii sau instituţiei publice ............................  
Sediul/Adresa ............................................................  
Data .....................................................................  
Stimate domnule/Stimata doamna ........................................ , 
Prin prezenta formulez o reclamaţie administrativă, conform Legii nr. 544/2001 privind 

liberul acces la informaţiile de interes public, întrucât la cererea nr ....... din data de ..............  
nu am primit informaţiile 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 informaţiile de interes public 
solicitate în scris/în format electronic, considerând ca dreptul meu la informaţie, conform 
legii, a fost lezat. 

Va multumesc pentru solicitudine, 
(semnatura petentului) 

Numele şi adresa petentului ..........................  
Adresa ................................................  
Telefon ...............................................  
Fax ...................................................  


