
Modalităţi de contestare a deciziei universității, în cazul în 
care o persoană se consideră vătămată în privinţa 
dreptului la acces la informaţiile publice 
 
Conform Legii nr. 544/2001, art.  22: 
1. În cazul în care o persoana se considera vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta 
lege (n.n Legea nr.544/2001), aceasta poate face plângere la secția de contencios administrativ 
a tribunalului în a cărei raza teritoriala domiciliază sau în a cărei raza teritoriala 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. si anume: 
 
ART. 7: Autoritățile si instituțiile publice au obligația să răspundă în scris la solicitarea 
informațiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la 
înregistrarea solicitării, în funcție de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor 
documentare si de urgenta solicitării. În cazul în care durata necesara pentru identificarea și 
difuzarea informației solicitate depășește 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în 
maximum 30 de zile, cu condiția înștiințării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 
zile. 
 
2. Instanța poate obliga autoritatea sau instituția publică să furnizeze informațiile de interes 
public solicitate și să plătească daune morale si/sau patrimoniale. 
3. Hotărârea tribunalului este supusa recursului. 
4. Decizia Curții de apel este definitivă și irevocabilă. 
5. Atât plângerea, cât și apelul se judecă în instanță în procedura de urgență și sunt scutite de 
taxa de timbru. 
 
  
Conform H.G. nr. 123 din 7 februarie 2002, pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public: 
 
ART. 32 
 
    În cazul în care o persoană consideră ca 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 solicitata 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 si ale prezentelor norme metodologice. 
 
ART. 34 
 
    În cazul în care reclamația se dovedește întemeiată, răspunsul la aceasta se transmite 
solicitantului care se considera lezat în termen de 15 zile de la depunerea reclamației 
administrative. Acest răspuns va conține informațiile de interes public solicitate inițial și, de 



asemenea, va menționa sancțiunile disciplinare aplicate în cazul funcționarului vinovat, în 
condițiile legii. 
 
ART. 35 
 
    (1) Pentru analiza reclamațiilor administrative ale persoanelor, vizând nerespectarea 
prevederilor Legii nr. 544/2001 si ale prezentelor norme metodologice, la nivelul fiecărei 
autorități sau instituții publice se constituie o comisie de analiză privind încălcarea dreptului 
de acces la informațiile de interes public. 
 (2) Comisia de analiza privind încălcarea dreptului de acces la informațiile de interes public 
va avea următoarele responsabilități: 
a) primește și analizeazp reclamațiile persoanelor; 
b) efectuează cercetarea administrativă; 
c) stabilește dacă reclamația persoanei privind încălcarea dreptului de acces la informațiile de 
interes public este întemeiată sau nu; 
d) în cazul în care reclamația este întemeiată, propune aplicarea unei sancțiuni disciplinare 
pentru personalul responsabil și comunicarea informațiilor de interes public solicitate. În 
cazul funcționarilor publici culpabili comisia de analiză va informa despre rezultatul cercetării 
administrative comisia de disciplina a autorității sau instituției publice, care va propune 
aplicarea unei sancțiuni corespunzătoare, potrivit legii; 
e) redactează și trimite răspunsul solicitantului. 
 
 ART. 36 
 
    (1) Solicitantul care, după primirea răspunsului la reclamația administrativă, se consideră în 
continuare lezat în drepturile sale prevăzute de lege, poate face plângere la secția 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 si recursul la curtea de apel nu 
include si scutirea de la plata serviciilor de copiere a informațiilor de interes public solicitate. 
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