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Modalități de contestare Legea nr. 544/2001

1. Reclamația administrativă
Se adresează conducătorului autorității/instituției publice din care face parte angajatul care 
a refuzat aplicarea prevederilor legii liberului acces la informațiile de interes public.  
Se formulează în termen de 30 de zile de la data la care solicitantul informației a luat la 
cunoștință de încălcarea dreptului.         
Atenție:Atenție: dacă solicitantul nu primește răspuns la cererea inițială de obținere a informațiilor 
după trecerea a 10 zile de la data înregistrării (termenul obișnuit pentru comunicarea infor-
mațiilor) și nici comunicare că termenul a fost prelungit de la 10 la 30 de zile, reclamația 
administrativă se trimite în termen de 30 de zile de la expirarea primului termen de 10 zile. 
Aceasta deoarece necomunicarea în termen echivalează cu refuzul nejustificat al rezolvării 
cererii și, implicit, al aplicării legii.    
Desigur, dacă solicitantul primește în termen de 10 zile de la înregistrare comunicare că 
termenul a fost prelungit la 30 de zile, termenul pentru introducerea reclamației administra-
tive începe să curgă după expirarea celor 30 de zile. Reclamația administrativă va cuprinde, 
pe lângă mențiunile din cererea inițială de solicitare a informației, o expunere a motivelor 
pentru care solicitantul consideră că a fost încălcată legea.    
Reclamantul primește răspuns la reclamația administrativă chiar și în cazul în care aceasta 
este respinsă. Răspunsul se comunică în termen de 15 zile de la data depunerii reclamației 
și trebuie să cuprindă atât informațiile solicitate, cât și măsurile dispuse împotriva celui 
vinovat de încălcarea Legii 544, în cazul când reclamația se dovedește întemeiată.

2. Plângerea în instanță
Solicitantul,Solicitantul, indiferent dacă a formulat sau nu reclamația administrativă, poate face plângere 
la secția contencios administrativ  a tribunalului, în termen de 30 de zile de la data expirării 
termenelor pentru comunicarea refuzului sau informației, prevăzute în articolul 7 din Legea 
nr. 544/2001. Plângerea este scutită de taxa de timbre.   
Plângerea se judecă în procedură de urgență.      
HotărâreaHotărârea tribunalului este supusă recursului (de asemenea scutit de taxe de timbru), care 
se judecă la Curtea de apel. Termenul de introducere a recursului este cel din dreptul 
comun, de 15 zile de la comunicarea hotărârii. Recursul de adresează Curții de apel, dar se 
depune la tribunal (la instanța a cărei hotărâre se atacă), sub sancțiunea nulității.    
Decizia Curții de apel este definitivă și irevocabilă.


