
 

MODALITĂȚILE DE CONTESTARE 

A DECIZIEI INSTITUȚIEI PUBLICE 

 

 

 

Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public 

(actualizată până la data de 17 iulie 2016), prevede la art.7, art. 21 și 22, următoarele dispoziții:  

Art. 21     

(1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorităţi ori instituţii publice pentru 

aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere şi atrage răspunderea disciplinara a celui 

vinovat. 

(2) Împotriva refuzului prevăzut la alin. (1) se poate depune reclamaţie la conducătorul autorităţii 

sau al instituţiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă de către 

persoana lezată. 

(3) Dacă după cercetarea administrativa reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul se 

transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va conţine atât 

informaţiile de interes public solicitate iniţial, cât şi menţionarea sancţiunilor disciplinare luate 

împotriva celui vinovat. 

Art. 22 

(1) În cazul în care o persoana se considera vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta 

lege, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a carei 

raza teritorială domiciliază sau în a carei raza teritorială se afla sediul autorităţii ori al instituţiei 

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

7. 

(2) Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes 

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

(3) Hotărârea tribunalului este supusă recursului. 

(4) Decizia Curţii de apel este definitiva şi irevocabilă. 

(5) Atât plângerea, cât şi recursul se judecă în instanţă, în procedură de urgenţă, şi sunt scutite de 

taxă de timbru. 

 

 



Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile 

de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123 din 7 februarie 2002, prevăd 

la art. 32, 33, 34 și 36, următoarele dispoziții: 

  Art. 32    

În cazul în care o persoana consideră că dreptul privind accesul la informaţiile de interes public 

a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii 

sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia. 

Art. 33   

Persoana care se consideră vătămată în drepturile sale poate depune reclamaţia administrativă 

prevăzută la art. 32 în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință a refuzului explicit sau tacit 

al angajaţilor din cadrul autorităţii sau instituţiei publice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 

544/2001 şi ale prezentelor norme metodologice.  

     Art. 34 

În cazul în care reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul la aceasta se transmite 

solicitantului care se considera lezat în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei 

administrative. Acest răspuns va conţine informaţiile de interes public solicitate iniţial şi, de 

asemenea, va menționa sancţiunile disciplinare aplicate în cazul funcţionarului vinovat, în 

condiţiile legii. 

    Art. 36   

  (1) Solicitantul care, după primirea răspunsului la reclamaţia administrativă, se considera în 

continuare lezat în drepturile sale prevăzute de lege, poate face plângere la secţia de contencios 

administrativ a tribunalului, în termen de 30 de zile de la expirarea termenelor prevăzute la art. 7 

din Legea nr. 544/2001. 

(2) Scutirea de taxa de timbru 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. 


