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ANUNł 
 

    În temeiul prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaŃiile de 
interes public, precum şi al prevederilor H.G. nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul 
acces la informaŃiile de interes public, aducem la cunoştinŃă publică: 
 

I. Modelul formularului-tip al cererii de informaŃii de interes public 
CERERE - TIP 

- model - 
Denumirea autorităŃii sau instituŃiei publice .......................... 
Sediul/Adresa .......................................................... 
Data .................................................................. 

Stimate domnule/Stimată doamnă ........................................, 
    Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 
informaŃiile de interes public. Doresc să primesc o copie de pe următoarele documente 
(petentul este rugat să enumere cât mai concret documentele sau informaŃiile 
solicitate): .................................................. 
    Doresc ca informaŃiile solicitate să îmi fie furnizate, în format electronic, la 
următoarea adresă de email (opŃional): ..................................... 
    Sunt dispus să plătesc taxele aferente serviciilor de copiere a documentelor 
solicitate (dacă se solicită copii în format scris). 
     Vă mulŃumesc pentru solicitudine, 
....................... 
(semnătura petentului) 
Numele şi prenumele petentului ................................. 
Adresa ......................................................... 
Profesia (opŃional) ............................................ 
Telefon (opŃional) ............................................. 
Fax (opŃional) ................................................. 
 

II. ModalităŃile de contestare a deciziei autorităŃii sau instituŃiei publice în 
situaŃia în care persoana se consideră vătămată în privinŃa dreptului de acces la 

informaŃiile de interes public solicitate: 
 

    În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informaŃiile de 
interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaŃie administrativă 
conducătorului autorităŃii sau instituŃiei publice căreia i-a fost solicitată informaŃia.         
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Persoana care se consideră vătămată în drepturile sale poate depune reclamaŃia 
administrativă în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinŃă a refuzului explicit 
sau tacit al angajaŃilor din cadrul autorităŃii sau instituŃiei publice pentru aplicarea 
prevederilor Legii nr. 544/2001. 
    În cazul în care reclamaŃia se dovedeşte întemeiată, răspunsul la aceasta se 
transmite solicitantului care se consideră lezat în termen de 15 zile de la depunerea 
reclamaŃiei administrative. 
    Acest răspuns va conŃine informaŃiile de interes public solicitate iniŃial şi, de 
asemenea, va menŃiona sancŃiunile disciplinare aplicate în cazul funcŃionarului vinovat, 
în condiŃiile legii. 
    Solicitantul care, după primirea răspunsului la reclamaŃia administrativă, se 
consideră în continuare lezat în drepturile sale prevăzute de lege, poate face plângere 
la secŃia de contencios administrativ a tribunalului, în termen de 30 de zile de la 
expirarea termenelor prevăzute la art. 7 din Legea nr. 544/2001. InstanŃa poate 
obliga autoritatea sau instituŃia publică să furnizeze informaŃiile de interes public 
solicitate şi să plătească daune morale şi/sau patrimoniale. Hotărârea tribunalului este 
supusă recursului. Decizia CurŃii de apel este definitivă şi irevocabilă. Atât plângerea, 
cât şi apelul se judecă în instanŃă în procedura de urgenŃă şi sunt scutite de taxa de 
timbru. 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 informaŃiilor de 
interes public solicitate. 

 
III. Modelul formularului-tip al reclamaŃiei administrative: 

RECLAMAłIE ADMINISTRATIVĂ (1) 
- model - 

 
Denumirea autorităŃii sau instituŃiei publice ............................ 
Sediul/Adresa ............................................................ 
Data ..................................................................... 

Stimate domnule/Stimată doamnă .........................................., 
    Prin prezenta formulez o reclamaŃie administrativă, conform Legii nr. 544/2001 
privind liberul acces la informaŃiile de interes public, întrucât la cererea nr. ........ din 
data de .......... am primit un răspuns negativ, la data de ......, într-o scrisoare semnată de 
....../(completaŃi numele respectivului funcŃionar). 
    Documentele de interes public solicitate erau următoarele: ................ 
........................................................................... 
........................................................................... 
    Documentele solicitate se încadrează în categoria informaŃiilor de interes public, 
din următoarele considerente: ......................................... 
........................................................................... 
    Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informaŃiile de interes 
public solicitate în scris/în format electronic, considerând că dreptul meu la 
informaŃie, conform legii, a fost lezat. 
    Vă mulŃumesc pentru solicitudine, 
........................ 
(semnătura petentului) 



 3

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

RECLAMAłIE ADMINISTRATIVĂ (2) 
- model - 

 
Denumirea autorităŃii sau instituŃiei publice ............................. 
Sediul/Adresa ............................................................. 
Data ...................................................................... 

Stimate domnule/Stimată doamnă ........................................., 
 

    Prin prezenta formulez o reclamaŃie administrativă, conform Legii nr. 544/2001 
privind liberul acces la informaŃiile de interes public, întrucât la cererea nr. ....... din 
data de ............. nu am primit informaŃiile solicitate în termenul legal, stabilit de lege.      
Documentele de interes public solicitate erau următoarele: 
............................................................................... 
Documentele solicitate se încadrează în categoria informaŃiilor de interes public, din 
următoarele considerente: ......................................... 
    Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informaŃiile de interes 
public solicitate în scris/în format electronic, considerând ca dreptul meu la 
informaŃie, conform legii, a fost lezat. 
    Vă mulŃumesc pentru solicitudine, 
.......................... 
(semnătura petentului) 
Numele şi adresa petentului ............................ 
Adresa ................................................. 
Telefon ................................................ 
Fax .................................................... 
 

 
 
                   Primar,                                                Secretar,                                
   Ciubotaru Iulian-Gheorghe                                                  Acristinei Ovidiu 

 
 
 
 
 
 


