Anexa nr.10

Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaŃiile clasificate de interes public,
cu modificarile şi completările ulterioare;
Art.7
(1) AutorităŃile şi instituŃiile publice au obligaŃia să răspundă în scris la solicitarea
informaŃiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile
de la înregistrarea solicitării, în funcŃie de dficultatea, complexitatea, volumul lucrărilor
documentare şi de urgenŃa solicitării. În cazul în care durata necesară pentru
identificarea şi difuzarea informatiei solicitate depaseste 10 zile, raspunsul va fi
comunicat solicitantului în maximum 30 de zile cu condiŃia instiintarii acestuia în scris
despre acest fapt în termen de 10 zile.
(2) Refuzul comunicării informaŃiilor solicitate se motivează şi se comunică în termen de 5
zile de la primirea petiŃiilor.
(3) Solicitarea şi obŃinerea informaŃiilor de interes public se pot realiza daca sunt întrunite
conditiile necesare, si in format electronic.
Art.22
(1) În cazul în care o personă se consideră vatamată în drepturile sale, prevăzute de prezenta
lege, aceasta poate face plangere la sectia de contencios administrativ a tribunalului în a
cărei raza teritorială domiciliază sau în a cărei raza teritorială se află sediul autorităŃii ori a
al instituŃiei publice. Plangerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării
termenului prevăzut la art.7
(2) InstanŃa poate obliga autoritatea sau instituşia publică să furnizeze informaŃiile de interes
public solicitate şi să plătească daune morale si/sau patrimoniale.
(3) Hotărârea tribunalului este supusă recursului.
(4) Decizia Curtii de Apel este definitivă şi irevocabilă.
(5) Atât plângerea, cât şi recursul se judecă în instanŃă, în procedură de urgenŃă şi sunt scutite
de taxă de timbru.
H.G. nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr.544/2001 privind liberul acces la informaŃiile de interes public
Art.14
(1) Pentru a facilita redactarea solicitării şi a reclamaŃiei administrative autorităŃile şi
instituŃiile publice vor pune gratuit la dispoziŃia persoanei interesate formulare tip.
(2) Modelele formularelor-tip ale cererii de informaŃii de interes public şi ale reclamaŃiei
administrative sunt prezentate în anexele nr.1, 2 a şi 2 b;
(3) Modelul scrisorii de răspuns la cerere şi cel al scrisorii de răspuns la reclamaŃia
administrativă, împreună cu modelul registrului pentru înregistrarea documentelor prevăzute la
alin.(2) sunt prezentate în anexele nr.3, 4 şi 5.

