
                                                                                                                              ANEXA 7      
 
                                            MODALITĂŢILE DE CONTESTARE 
 
a deciziei Universităţii din Petroşani în situaţia în care o persoană se consideră 
vătămată în privinţa dreptului la acces la informaţiile de interes public solicitate 
( Extras din Legea 544/2001 şi din normele metodologice de aplicare) 
 

1. În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informaţiile de 
interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă 
(model anexa 2a sau 2b la normele metodologice) rectorului Universităţii din 
Petroşani. 

 
2. Persoana care se consideră vătămată în drepturile sale poate depune reclamaţia 

administrativă în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă a refuzului 
explicit sau tacit al Compartimentului/persoanei desemnate pentru relaţii publice. 

 
3. În cazul în care reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul la aceasta  se 

transmite solicitantului care se consideră lezat în termen de 15 zile de la 
depunerea reclamaţiei administrative. Acest răspuns va conţine informaţiile de 
interes public solicitate iniţial şi, de asemenea, va menţiona sancţiunile 
disciplinare aplicate în cazul salariatului vinovat, în condiţiile legii. 

 
4. Solicitantul care, după primirea  răspunsului la reclamaţia administrativă, se 

consideră în continuare lezat în drepturile sale prevăzute de lege, poate face 
plângere la secţia de contencios administrativ a Tribunalului în a cărei rază 
teritorială se află sediul Universităţii din Petroşani, în termen de 30 de zile de la 
expirarea termenelor prevăzute la art.7 din Legea nr. 544/2001. 

 
5. Instanţa poate obliga Universitatea să furnizeze informaţiile de interes public 

solicitate şi să plătească daune morale şi/sau patrimoniale. 
 

6. Hotărârea Tribunalului este supusă recursului. 
 

7. Decizia Curţii de Apel este definitivă şi irevocabilă. 
 

8. Atât plângerea , cât şi recursul se judecă în instanţă în procedura de urgenţă şi 
sunt scutite de taxă de timbru. 

 
9. 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 informaţiilor de 
interes public solicitate. 


