MODALITĂȚILE DE CONTESTARE A DECIZIEI INSTITUȚIEI PUBLICE ÎN SITUAȚIA ÎN
CARE PERSOANA SE CONSIDERĂ VĂTĂMATĂ ÎN PRIVINȚA DREPTULUI DE ACCES
LA INFORMAȚIILE DE INTERES PUBLIC SOLICITATE

Modalitățile de contestare a deciziei instituției publice în situația în care persoana
se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes
public solicitate conform prevederilor Hotărârii Guvernului României nr.123/2001
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 persoana 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 considera vătămată în drepturile sale poate depune
reclamația administrativă prevăzută la art. 32 în termen de 30 de zile de la luarea
la cunoștința 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.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.”
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 a cărei rază
teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei, in
termen de 30 de zile de la expirarea termenelor prevazute la art. 7 din
Legea nr. 544/2001.

Modalitatea de Contestare a deciziei autoritãţii sau instituţiei publice în
situaţia în care
persoana se considerã vãtãmatã în privinţa dreptului de acces la informaţiile de
interes
public
Este reglementatã în Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de
interes public, cu
modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi în H.G. 123/2002 pentru
aprobarea Normelor
metodologice de aplicare
publice/informaţii de interes

a

Legii

nr.

544/2001,

la

secţiune

info

public/formulare tip pentru solicitările de informaţii de interes public - modele
formulare de
reclamaţii administrative, la urmatorul link:
http://static.anaf.ro/static/10/Bucuresti/Modalitati_contestare_a_dec_autorit
atii.htm
Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorități ori instituții
publice pentru
aplicarea prevederilor Legii 544/2001 constituie abatere și atrage raspunderea
disciplinară a
celui vinovat.
Împotriva refuzului se poate depune reclamaţie la conducatorul autorității sau
instituției publice
respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunostință de către persoana
lezata.
Pentru analiza reclamațiilor
nerespectarea prevederilor

administrative

ale

persoanelor,

vizând

Legii nr. 544/2001 și ale normelor metodologice de aplicare ale Legii nr.
544/2001, la nivelul
fiecărei autorități sau instituții publice se constituie o comisie de analiză
privind încalcarea
dreptului de acces la informațiile de interes public. Comisia de analiză privind
încălcarea dreptului
de acces la informațiile de interes public va avea următoarele responsabilități:

a) primește și analizează 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 întemeiata, 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 disciplină a autorității sau instituției publice,
care va propune aplicarea
unei sancțiuni corespunzătoare, potrivit legii;
e) redactează și trimite rșspunsul solicitantului.
Dacă după cercetarea administrativă reclamația se dovedește întemeiată,
răspunsul se transmite
persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamației și va conține
atât informațiile
de interes public solicitate inițal cât și menționarea sancțiunilor disciplinare
luate împotriva celui
vinovat.
Solicitantul care, dupa primirea răspunsului la reclamația administrativă, se
consideră în
continuare lezat în drepturile sale prevazute 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
de Legea nr. 544/2001.
BIROUL DE PRESĂ ȘI RELAȚII PUBLICE

